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ЕСЕБІ 

 

"Адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз ету-әлемдік қауымдастық 

алдында тұрған ең маңызды мәселе". Мұндай мәлімдемені 1987 жылы БҰҰ 

Бас Ассамблеясы жасады [1]. 2006 жылы 15 қарашада Қазақстан 

Республикасы Президентінің N216 Жарлығымен ҚР-ның 2007-2024 

жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы қабылданды» [2].  

Тұжырымдама талаптарының аясында Абай атындағы ҚазҰПУ-де оқу 

үдерісінде көптеген пәндері тұрақты даму мәтінінде оқытылды. Бірақ 

жаһандануға және көптеген мамандықтардағы кредиттердің қысқаруына 

байланысты бұл пәнді оқу жоспарына енгізуді тоқтатты. Дегенмен біз 

"Экология және тұрақты дамуды" 3 кредит (5ECTS) көлемінде қайта енгізу 

қажет деп есептейміз. 

Бұл туралы еліміздің Президенті Қ.Қ. Тоқаев та жазды: "Біз мектептерде 

балаларға экологиялық білім беру пәнін енгізуіміз керек" [3]. Ал мектепке 

енгізу үшін барлық жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді тұрақты 

даму идеяларымен және мақсат ұстанымдарымен ұштастырып, ЖОО-дағы 

(бакалавр, магистратура және докторантура) білім берудің барлық 

деңгейлерінде жаппай экологиялық білім беруді күшейту қажет. 

2020 жылы институт басшылығының, атап айтқанда Жаратылыстану 

және география институтының директоры К.Д.Каймулдинованың талап 

етуімен 8D05202 - "Экология" мамандығы бойынша докторантураға 

гранттың бөлінуімен байланысты Абай атындағы ҚазҰПУ – дың 

ГРИНМЕТРИК жасыл университеттердің әлемдік рейтингіне кіруі үшін 

жұмыстарды жүзеге асырудың нақты алғышарттары мен әлеуетті 

мүмкіндіктері зерттеле бастады.  

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Ғылыми кеңесі PhD докторант 

Ж.Калдыбаеваның "Тұрақты даму контекстіндегі "Жасыл Университет 

моделі" (Абай атындағы ҚазҰПУ-да жасыл технологияларды енгізу 

мысалында)", магистрант С.Хамитованың "Абай атындағы ҚазҰПУ-да 

әлемнің және ҚР жасыл университеттерінің тәжірибесі" тақырыптарын 

бекітті. Сондай-ақ, экология мамандығының бітіруші түлектері А.Балпанова, 

Ұ.Нұрсағат және Г.Сейітжапар Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры 

К.Ш.Бакированың жетекшілігімен "ҚР жасыл университеттерін 

қалыптастыру жағдайы" жобасын  сәтті қорғап, Абай атындағы ҚазҰПУ-де 

тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) іске асыру үшін старт берді. 

Білім алушылардың жұмысы барысында Гринметриктің әлемдік 

рейтингіне енген ҚР 3 ЖОО-ның, атап айтқанда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

Қазақ агроуниверситеті және Нархоз Университетінің озық тәжірибесі 

зерттелді. Абай атындағы ҚазҰПУ-да оң тәжірибені жүзеге асырудың 

әлеуетті мүмкіндіктері зерттелді. Оқу ғимаратында, кампустарда жасыл 

бұрыштар жасау үшін ағаш көшеттерін, жабық өсімдіктерді дайындау 

бойынша дайындық жұмыстары жүргізілді. 



Өткен жылы оқу корпустарындағы асхана кампустарына беру үшін, 

компот, морс және шай дайындауға, сауықтыру және білім алушылардың 

иммунитетін арттыру үшін дәрілік өсімдіктердің жемістері жиналды, олар: 

итмұрын, долана, түймедақ гүлдері, жұпаргүл. Бірақ оқу онлайн режимінде 

болғандықтан, білім беру мекемелеріндегі қоғамдық тамақтану 

объектілерінің қызметіне тыйым салынғандықтан пайдаланылмаған және 

келесі оқу жылына пайдалану жоспарланып отыр.  

Ж.Қалдыбаеваның докторлық диссертациясы аясында университет 

аумағын және Абай атындағы ҚазҰПУ кампусын көгалдандыру үшін жоғары 

антропогендік жүктемеге бейімделген өсімдіктің әмбебап объектісін таңдау 

бойынша үлкен жұмыс жүргізілді. Бұл қытайлық ағаш-пауловния 

(Paulównia), ол антропогендік актерлерге төзімді, сонымен қатар жапырағы 

үлкен. Қазіргі уақытта үлгілер университеттің айналасындағы бірнеше жерге 

отырғызылып, өсу динамикасы бойынша зерттеулер жүргізілуде. 

Жасыл университеттердің тәжірибесін зерделеу біздің зерттеуіміздің 

негізінде қазіргі экологиялық дағдарыс жағдайында педагогикалық жоғары 

оқу орны студенттерінің экологиялық мәдениетін (экологиялық білімі, 

санасы мен қызметін қалыптастыруды көздейтін) тиімді қалыптастыруға 

ықпал ететін Абай атындағы ҚазҰПУ базасында жасыл университетті 

қалыптастыру тұжырымдамасы жобасын жасау проблемасын туындатты. 

Зерттеудің материалдары мен негізгі ережелері Прага, Болгария, Нұр-

сұлтан қалаларында Халықаралық ғылыми-теориялық және ғылыми-

практикалық конференцияларда баяндалып, талқыланды [4-7]. Зерттеудің 

ағымдағы нәтижелері бойынша жобаға қатысушылар Абай атындағы 

ҚазҰПУ, ЖГИ, география, экология және туризм кафедрасында әдістемелік 

семинарларда, дөңгелек үстелдерде, жыл сайынғы конференцияда сөз 

сөйледі.  

Абай атындағы ҚазҰПУ-да қызықты тәжірибе жинақталған және өз 

дәстүрлері қалыптасқан. Сонымен қатар, бүгінгі педагогикалық ЖОО-ның 

шындығы студенттермен экологиялық-тәрбие жұмысы аспектісінде белгілі 

бір жаңартуды және Абай атындағы ҚазҰПУ-да оқу процесіне барлық 

қатысушылардың белсенді экологиялық қызметін талап етеді. 

Алынған нәтижелер негізінде біз Абай атындағы ҚазҰПУ-дың жасыл 

университетін қалыптастыру тұжырымдамасының жобасын (басқа 

қазақстандық жоғары оқу орындарының тәжірибесі үлгісінде) жаздық, онда 

бүгінгі таңда ЖОО түлегіне экологиялық-құзыретті тұлға ретінде қойылатын 

талаптар мәнмәтінінде университеттің педагогикалық ұжымы жұмысының 

ерекшеліктері атап өтілді. 

Абай атындағы Жасыл ҚазҰПУ қалыптастыру тұжырымдамасы 

жобасының құрылымы келесі негізгі бірнеше тармақтардан тұрады (бұдан әрі 

тұжырымдама жобасы): 

- Абай атындағы ҚазҰПУ жасыл университетін қалыптастырудың 

негізгі принциптері; 

- Жасыл университетті қалыптастыру бойынша қызметтің негізгі 

бағыттары; 



- Тұрақты даму мүддесінде жасыл ЖОО қалыптастырудың негізгі 

тәсілдері; 

- Абай атындағы ҚазҰПУ студенттері мен Алматы қаласының 

тұрғындарына экологиялық білім беру; 

-Экономикалық тетікті және нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу; 

- Жасыл ЖОО-ны қалыптастыру саласында университеттің экологиялық 

саясатын іске асыру жолдары мен құралдары. 

Тұжырымдаманың алдын ала жобасы "Экология" мамандығы бойынша 

4 курс студенттерінің дипломдық жобасы түрінде ұсынылды және сыналды 

және мемлекеттік аттестаттау комиссиясымен (МАК) мақұлданды 

27.05.2021. 

Келесі оқу жылының соңына қарай Абай атындағы ҚазҰПУ ПОҚ-тың 

да, білім алушылардың да экоцентрлік қызметін біртіндеп кезең-кезеңмен 

іске асыруға және жетілдіруге басшылық ретінде орыс және қазақ тілдерінде 

кеңейтілген жобаны жариялауға дайындау жоспарлануда. 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ оқу үрдісінде тұрақты дамуға байланысты 

пәндерді сандық және сапалық талдау 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ оқу үрдісіндегі тұрақты дамумен байланысты 

пәндерді сапалық таңдау көрсеткіші бар, бірақ олардың саны орташа 

көрсеткішті құрап отыр. Мысалы, бакалавр, магистратура және докторантура 

бойынша 6271 пәннің 718-і тұрақты дамумен байланысты пәндер. Оның 

ішінде, магистратурада барлығы 1251 пәннен тек 121-і тұрақты даму 

проблемасымен байланысты пәндер, 9,67% құрап отыр. Докторантурада 139 

пәннен 13-і, пайыздық көлемі 9,35. Бакалавр бойынша көрсеткіш жоғарырақ: 

4881 пәннің 584, 11,96% сәйкес.  

Осылайша, бакалавриатта магистратура мен докторантураға қарағанда 

ТД-мен байланысты пәндер көп болады. Бұл пәндердің көптігімен де, 

бакалавриаттағы оқу ұзақтығымен де байланысты. 

Биосфераның, экономиканың және қоғамның тұтастай алғанда тұрақты 

дамуымен байланысты (пәннің немесе ТД-ға арналған бөлімдердің атауында 

болуы мүмкін) оқытылатын пәндерді сапалы талдау Экология мамандығы 

саны бойынша көшбасшы болып табылатындығын көрсетеді. Және бұл 

заңды, өйткені тұрақты дамудың негізгі компоненті - экологиялық. 

Сонымен, бакалаврда-сандық және сапалық жағынан абсолютті 

көшбасшылар 6B05201-Экология-химия және 6B05202 - Экология 

мамандықтары (46:45 пән) болып табылады. Кафедралардың ПОҚ, екі 

мамандықтың ББ әзірлеушілері ТДМ талаптарына жауап беретін пәндерді 

енгізді. Мысалы, оларға тоқталатын болсақ: өсімдіктер мен жануарлар 

экологиясы; экологиялық қауіпсіздік; азық-түліктің экологиялық қауіпсіздігі; 

Экология және су ресурстарын басқару; Қазақстанның табиғи ресурстары 

мен табиғатты ұтымды пайдалану және т.б. оның үстіне тұрақты дамумен 

тікелей байланысты екі пән ағылшын тілінде жүргізіледі: Environment and 



development nexus in Kazakhstan (in English); Social ecology and sustainable 

development [6.1-тармақ]. 

2-орында 6B05301 - Химия және 6B11101-туризм мамандықтары (10:9 

пән). 6B03101 - жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастар және 

6B03103 - әлеуметтану (8 пән) сияқты гуманитарлық мамандықтар 3-ші 

орында екенін атап өткен жөн). 

Магистратурада – сандық және сапалық көрсеткіштер бойынша 

7M05201-Экология мамандығы басым және іс жүзінде барлық пәндер (18) 

тұрақты даму контекстінде оқытылады. Мұны оқытылатын пәндердің 

атаулары дәлелдейді. Бірнеше мысал келтірейік: ҚР тұрақты экологиялық 

өндірісі; озық биосфералық экология; экоқұрылым және экосаясат негіздері; 

Қоршаған ортаны қорғаудағы нормативтік стандарттар; қоршаған ортаға 

эмиссия, т.б. [6.1-6.3-тармақтар]. 

2 - орында 7M01515 – География және 7M04101-Экономика (ғылыми-

педагогикалық) мамандықтары. Тұрақты дамумен байланысты 9 

географиялық пәннің ішінен 2 пәнді атап айтсақ: Геоэкономика және 

Қазақстанның стратегиялық дамуы; өңірдің стратегиялық дамуының 

геоэкономикалық аспектілері. Сондай-ақ 9 экономикалық пәннің ішінде 

өзекті және қажетті болып табылатындар: Әлемдік экономика: қазіргі 

заманғы даму үрдістері; инновациялық экономика жағдайында кәсіпкерлікті 

дамыту. 

3 орындағы мамандықтар: 7M0520 География (ғылыми), 7M04101 –

Экономика (бейіндік), сондай - ақ 7M03101-Халықаралық қатынастар. Мұнда 

пәндердің сандық сәйкесітігі 9:5 құрайды. География (ғылыми) мамандығы 

үшін ҚР тұрақты дамуымен байланысты элективті курстар оқылатынын атап 

өту қажет, мысалы: Қазақстанның табиғи-антропогендік кешендерінің 

дамуы; Қазақстанның табиғи-шаруашылық жүйелерінің жай-күйінің 

болжамы; Қазақстанның геоэкономикасы мен стратегиялық дамуы. 

Докторантурада жалпы пәндер саны аз, бірақ соған қарамастан 8D05202-

Экология, сондай-ақ 8D03103-Әлеуметтану мамандығы тұрақты жетекші 

орынға ие. Экологтар үшін "білім алушының экологиялық мәдениетін 

қалыптастыру" пәнін ерекше атап өту керек, оны барлық докторанттарға, ең 

болмағанда жаратылыстану бағытындағы мамандықтарға ұсынуға болады. 

Пәннің мазмұны экологиялық мәдениеттің Философия, Әлеуметтану, 

Педагогика және басқалармен байланысын зерттеуді қарастырады. 

ғылымдар, экологиялық мәдениет ұғымының мәні, тұрақты даму 

принциптерін жүзеге асыруда экологиялық мәдениетті қолдану, экологиялық 

мәдениетті қалыптастырудағы қоғамдық ұйымдардың рөлі. "Экологиялық 

мәдениетті қалыптастыру" пәнін оқу нәтижесінде докторант ысырапшылар 

қоғамының экологиялық мәдениетін тұрақты даму қоғамынан ажырата білуі, 

экологиялық мәдениетті қалыптастыру әдіснамасын белсенді қолдана білуі 

керек. 

Осылайша, Абай атындағы ҚазҰПУ оқу үрдісінің ББ сандық және 

сапалық сипаттамасы негізінен жетекші орынды жаратылыстану және 

география институтының (экология, химия, география және туризм) 



мамандықтары алады. Тұрақты даму тұрғысынан келесі мамандықтар 

оптимистік жағдайда: экономика, әлеуметтану, халықаралық қатынастар. Бұл 

да заңды жағдай болып табылады, өйткені тұрақты даму 3 негізгі тетікке 

сүйенеді: экологиялық, экономикалық және әлеуметтік. 

Сонымен бірге, өкінішке орай, білім беру бағдарламаларындағы 

мамандықтардың басым бөлігінде тіпті ең қажетті және негіз қалаушы 

"Экология және тұрақты даму" пәні де жоқ екенін атап өтуге тура келеді. 

Осыған байланысты университет басшылығы деңгейінде "Экология және 

тұрақты даму" жалпы білім беретін пән ретінде бакалаврдағы 1 курстағы 

барлық мамандықтар үшін, Тұрақты даму мәнмәтінінде мамандық бойынша 

пәндерді магистратура мен докторантураға енгізу қажет. 

Жасыл университет ретінде рейтингті көтеру үшін жаратылыстану және 

география институтының (ЖГИ) барлық мамандықтарының жоғары 

курстарында әрбір мамандыққа бейімделген тұрақты даму элементтерімен 

арнайы курс енгізген орынды, мысалы: 

- биологтар, географтар және химиктер үшін (білім беру бағыты 

бойынша) - "Қазақстанның биологиялық, химиялық білімінің тұрақты 

дамуы», 

-ғылыми бағыттағы биологтар, географтар мен химиктер үшін-

"Қазақстанның биологиялық, химиялық ғылымының тұрақты дамуы". 

-Экологиямен тығыз байланысты және басқа ғылымдар үшін қазіргі 

заманның өзекті талаптарына сәйкес пәндерді енгізген жөн: мысалы, 

саясаттанушылар үшін " тұрақты экологиялық саясат», 

заңгерлер үшін " ҚР тұрақты экологиялық заңнамасы», 

психологтар үшін " тұрақты экопсихология», 

мұғалімдер үшін" тұрақты экопедагогика " және т. б. 

 

 Тұрақтылықты зерттеуге бөлінген қаражаттың жалпы сомасы 

(АҚШ долларымен) 

 2019 жылы Тұрақты даму саласындағы зерттеулерге 20000, 2021 жылы 

50716 АҚШ доллары бөлінді. Орта есеппен 3 жылда 25326 АҚШ долларын 

(6.4-тармақ) құрады (6.5 пункт).  

2019 жылы қаржыландырудың жалпы көлемі 877524, 2020 жылы – 

1122368, 2021 жылы 50716 АҚШ долларын құрады. Орта есеппен 3 жылда 

25326 АҚШ доллары бөлінді.  

2019 жылы қаржыландырудың арақатынасы 2,3%, 2020 жылы - 0,5%,  

2021 жылы - 4,8% құрады. Орта есеппен 3 жылда 7,6% (6.6 пункт) құрайды. 

Соңғы 3 жылда жарияланған Экология және Тұрақты даму бойынша 

индекстелген жарияланымдардың (Google scholar) саны – 17 (6.7пункт). 

 

Тұрақтылыққа байланысты іс-шаралар  

Абай атындағы ҚазҰПУ соңғы үш жылда Тұрақты даму мақсаттарын 

іске асыруға байланысты қызметті жандандырды. Бұған біздің университет 

басшылығымен және спикер-мамандар мен ТД саласындағы сарапшылар 

ұйымдастырған қоршаған ортаны қорғау мен тұрақтылыққа байланысты 



өткізілетін конференциялар, семинарлар, ағартушылық іс-шаралар, көрмелер, 

конкурстар, практикалық сабақтар және т.б. іс-шаралар дәлел бола алады. 

Жоғарыда аталған барлық іс-шаралар Жаратылыстану және география 

институты кафедраларының ПОҚмен өткізіліп тұрады. Әдетте, олар маңызды 

экологиялық іс-шараларға, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау бойынша 

жоспарланған іс-шараларға сәйкес келіп жатады және де мектептермен, басқа 

университеттермен және т.б. ұйымдармен бірге ынтымақтастықта іске асады. 

Білім берудің тұрақты дамуымен тікелей байланысты және маңызды 

мәселелеріне тоқталатын болсақ, Мысалы, Абай  университеті " Тұрақты 

даму мүддесіндегі жоғары білім" атты Халықаралық практикалық семинарын 

өткізді (қазан, 2019). Семинарға БҰҰ өкілдері Абдурахим Мухидов пен 

Властимил Самек, г.ғ.д. ҚР ҰҒА академигі, профессор Әлия Бейсенова; 

мемлекеттік саясат және құқық мектебінің профессоры Альберто 

Фриджерио; ЮНЕСКО білім беру мәселелері жөніндегі халықаралық маман 

Лине Бенете; э.ғ.к. Турсынгуль Гумарова; PhD, ректордың кеңесшісі, Нархоз 

университетінің Сапаны қамтамасыз ету және стратегиялық даму 

басқармасының бастығы Марина Скиба; Тұрақты даму (ОДМ) және Тұрақты 

даму мақсаттары (ТДМ) мүдделерінде білім беру проблемаларымен 

айналысатын Алматы қаласының жетекші жоғары оқу орындарының 

басшылары мен оқытушылары,; жоба авторы ҚазҰПУ проф.– Бакирова К.Ш. 

қатысты [8].  

"Білім беру мекемелерінің қызметін экологияландыру" тақырыбында үш 

апта бойы халықаралық жазғы мектеп онлайн режимінде өткізілді.  30-дан 

астам қатысушы сарапшы-спикерлер Қазақстан, Ресей, Англия, Словакия, 

Молдова, Беларусь, Қырғызстан, Грузия және Тәжікстанның танымал және 

жас ғалымдары, педагогтары, студенттері, оқушылары мен эковолонтерлері 

(әртүрлі елдерден 150 тыңдаушы) болды. Қазақстан Нұр-сұлтан, Алматы, 

Көкшетау, Семей, Ақтөбе, Орал, Қызылорда және Қызылорда облыстары, 

Павлодар және Павлодар облысы және басқа өңірлермен таныстырылды. 

Жаратылыстану және география институтының география, экология және 

туризм кафедрасының профессоры Құлжахан Шаймерденқызы Бәкірова 

спикер және модератор болды. Өз баяндамасында ол жоғары білімнің 

басымдықтары туралы айтып, жастарды еліміздің бірінші университеті - 

ҚазҰПУ-да оқуға шақырды. Педагогикалық жоғары оқу орындарының 

рейтингінде бірінші орын алатын Абай Университеті жоғары білікті 

мамандарды даярлау бойынша маңызды міндеттерді қоюға және шешуге 

мүмкіндік береді. К.Ш.Бакированың баяндамасында ЖГИ ПОҚ-ның Тұрақты 

даму контексінде жаратылыстану-ғылыми пәндерді экологияландыруда 

жүргізіп жатқан үлкен жұмысы атап өтілді [9]. 

2020 жылдың 30 сәуірінде "Жасыл университет - XXI ғасыр 

университеті" атты Халықаралық онлайн-конференциясы өтті. Пленарлық 

отырыстың спикері және секцияның модераторы проф.Бакирова К.Ш. болды. 

Ол өз баяндамасында педагогикалық ЖОО студенттерінің экологиялық 

мәдениетін қалыптастыру моделін ұсынды. Аталған конференцияның 



нәтижелі аяқталуының көрінісі - халықаралық деңгейде ұжымдық 

монография мен халықаралық оқу құралының жазылуы болды [10-12].   

Тағы да бір өтілген көлемді іс-шара – "Сиверс алмасы" "Caspian 

University" Халықаралық сақтау қорының қатысуымен «Сиверс алма ағашы 

(Malussieversii (Ledeb) M. Roem):  жаһандық сақтау стратегиясы» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы" өтілді. 

Конференцияның мақсаты - Сиверс алмасының ғылыми зерттеулерінің 

халықаралық тәжірибесін талдау, әлемдік маңызы бар генетикалық ресурстар 

мен табиғи ареалды сақтаудың теориялық және ғылыми-практикалық 

міндеттерін шешу үшін ғалымдардың әлемдік қоғамдастығының күш-жігерін 

біріктіру. Конференция жұмысына 120-дан астам адам, соның ішінде 

шетелдік ғалымдар қатысты. Сонымен, АҚШ атынан Корнелл 

университетінің профессорлары Герберт Алдвинкл мен Филипп Форслан, 

АҚШ ауылшаруашылық департаментінің өкілдері Гайл Волк пен Джон 

Норелли және ауылшаруашылық және табиғи ресурстар саласындағы маман 

(Вашингтон) Стив Ван Влет қатысты. Конференцияға Франция өкілдері 

Катрин Пэкс пен Юбер Дидер ("АЛМА" қауымдастығы, Париж), генетика 

профессоры Паскаль Эйтзлер (Университет Страсбург), Анник Ленобле 

Шнитцлер (Францияның экология министрлігі), Италия өкілдері: 

генетикалық ресурстар жөніндегі ISNS комиссиясының төрағасы Пинот 

Калькани және Рим бағбаншылығын генетикалық зерттеу орталығының 

профессоры Дамиано Авацито, сондай-ақ Қытай, Германия және басқа 

елдердің ғалымдары қатысты[13]. 

2021 жылдың 27 мамырында Абай атындағы ҚазҰПУ-де білім беруді 

ақпараттандыру және білім беру технологиялары проблемаларының 

Халықаралық ғылыми зертханасы "Каспий-2021: тұрақты даму жолдары" 

атты халықаралық ғылыми форумына қатысты, оның аясында "Образование 

5G: AZ, IR, KZ, RU, TM" дөңгелек үстелі өтті. Іс-шара Астрахань қаласында 

(Ресей), "Білім беруді дамыту институты" АҚ ЕӨБ ГАОУ-да өтті. Құттықтау 

сөзбен Астрахань облысының Білім және ғылым министрі Гутман Виталий, 

ҚазҰПУ ақпараттандыру және білім беру технологиялары мәселелері 

жөніндегі халықаралық ғылыми зертханасының меңгерушісі,  Халықаралық 

Ақпараттандыру Академиясының академигі, Ресей білім беруді 

ақпараттандыру академиясының академигі Бидайбеков Есен т.б. сөз сөйледі. 

[14]. 

Республикалық іс-шараларға тоқталайық, олардың саны едәуір көп, 

олардың кейбіреулері тұрақты даму идеялары мен принциптерін 

тасымалдаушы ретінде ғана емес, сонымен қатар ҚазҰПУ-дың тығыз 

байланысы мен ынтымақтастығын куәландыратын ерекше назар аударуға 

лайық. Жетекші педагогикалық ЖОО ретінде Абай Университеті ҚР 

көптеген мектептерімен ғылыми, педагогикалық алаңдарда ынтымақтасуға 

шақырады. Мысал ретінде, 2021 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 

Жаратылыстану және география институты "Балдәурен" республикалық оқу-

сауықтыру орталығымен бірлесіп Қапшағай қаласында "Адам және 

экология" атты Республикалық экологиялық телекөпірін ұйымдастырды. 



Спикерлер ретінде ЖГИ жетекші оқытушылары Бакирова К.Ш., 

Сабденалиева Г.М., Абдиманапов Б.Ш., Бейитова А. және т. б. болды [15].  

2021 жылдың 18 ақпанында "Биология" ББ оқытушысы, доцент К.Н. 

Батырова мен магистр А.Б.Ахметованың ұйымдастыруымен "Экологиялық 

шеберхана - біздің қанатымыз" тақырыбында республикалық конференция 

өтті. Конференцияның негізгі бөлігі қатысушыларды туған өлкеміздің 

құстарымен, сондай-ақ олардың өмірінің маңызды бөлігі ретінде құстардың 

ұя салуының ерекшеліктері мен түрлерімен таныстыру болды [16]. 

2021 жылдың 2 наурызында ҚазҰПУ Жаратылыстану және география 

институтының биология бөлімінің ұйымдастыруымен оқушылар мен 

студенттер арасында жыл сайынғы "Жыл құсы" республикалық жобасының 

ашылуы өтті. Іс-шара Абай Университеті және Алматы қаласының 

хайуанаттар бағы бірге өткізілді[17].  

2019 жылдың 21 қарашасында Жаратылыстану және география 

институтының География, экология және туризм кафедрасының және 

"Алматының таза ауасы" Азаматтық бастама тобының ұйымдастыруымен 

"Алматы қаласының таза ауасы" атты қалалық экологиялық конференциясы 

өтті. Конференцияда Алматы қаласының атмосфералық ауасының ластану 

мәселелері көтерілді, атап айтқанда, 1-ЖЭО және 2-ЖЭО шығарындылары 

талқыланды, қалалық әкімдіктің қызметкерлері, осы мәселемен айналысатын 

мамандар қатысты. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 

спикерлер болды: Джусупова Д.Б., Бакирова К.Ш., Тилекова Ж. Т. Және 

т.б.[18].   

2020 жылдың 18 қарашасында ҚазҰПУ Жаратылыстану және география 

институтында Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі жетекшісі Нұрлан 

Манапов пен 1 курс эдвайзері Сандуғаш Жарылқапова, Меруерт 

Сейдеханның ұйымдастыруымен 1-4 курс студенттері арасында 

"Экологиялық және биологиялық әртүрлілікті сақтау" атты дөңгелек үстел 

өтті. Спикерлер: профессорлар Айдарханова Д.А. және Бакирова К.Ш. [19].   

2020 жылдан бастап "Хайуанаттар бағы" жобасы қабылданды.  Жоба 

авторы Абай университеті Жаратылыстану және география институтының 

доценті, б.ғ.к. Батырова Күміс Ислямқызы. Бұл жоба Алматы хайуанаттар 

бағының қызметкерлерімен бірлесіп орындалуда [20].  

"Экологиялық соқпақ" байқауы Құстар күніне арналған - жыл сайын 

Халықаралық құстар күнін әлемнің көптеген елдері атап өтеді. 

Жаратылыстану және география институтының студенттері 5 сәуірде Құстар 

күніне арналған "Экологиялық соқпақ" конкурсын өткізеді.  Іс-шараға 1-2 

курстардың 200-ден астам студенттері, сондай-ақ ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша оқитын студенттер (Шымкент қ., Ақтөбе қ.) қатысты. Барлығы 18 

топ болды. Мұндай іс-шаралар құстарға ұқыпты қарауға тәрбиелейді, жұмыс 

барысында студенттер олардың өмір салтын үйренеді және ең бастысы одан 

әрі кәсіби қызметте қолдануға болатын дағдыларды игереді [21]. 

2019 жылдың 4 қазанында Жаратылыстану және география 

институтының Биология кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы 

Жануарларды қорғау күніне арналған "Күздік түйнектерді жинау акциясы" 



атты іс-шарасының қорытындысын шығарды, оған "6В01513-Биология", 

"6В05101-Биология", "6В01512-Химия-биология" мамандықтарының 1-курс 

студенттері қатысты. Акцияның мақсаты - жастарды табиғатқа деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу, жануарларды күту және қорғау, кішкентай 

бауырларымызға қамқорлық жасау [22].   

2019 жылдың 3 қазанында Биология кафедрасы мен зоология 

кафедрасының оқытушылары: кафедра меңгерушісі, қауымдастырылған. 

профессор М.Б. Жақсыбаев, доценттер К.Н.Батырова, Б.К.Есімов, аға 

оқытушылар Д.У.Сексенова, Д.А.Майматаева, Р.У.Саимова, оқытушылар 

Э.Қауынбаева, М.А.Башенова және А.С.Иманғазы жануарларды қорғау 

күніне арналған "Біздің айналамыздағы жәндіктер" атты көрме өткізді [23]. 

Толығырақ және егжей-тегжейлі университеттік іс-шаралар университет 

сайтында көрсетіледі.  

 Осылайша, жоғары мектепке қойылатын қазіргі заманғы талаптар 

экологиялық білім беру жүйесін жетілдіру туралы мәселені жаңа жолмен 

көтеретіні анық, ол экологиялық дайындық деңгейін сақтап қана қоймай, 

сонымен қатар студенттердің жеке басын тәрбиелеудің, олардың 

экологиялық мәдениетінің негіздерін қалыптастырудың жаңа жолдарын 

табуы керек. Оның мәнін сәтті экологиялық қызметтің кепілі ретінде түсіну 

қажеттілігі. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, көптеген студенттер бұл 

функцияны орындауға дайын емес. Барлық уақытта тиісті мектеп білімі мен 

тәрбиесі, олардың прогрессивтілігі мен қазіргі заман, ең алдымен, мектептің 

болашақ оқытушысының педагогикалық университет қабырғасында білім 

алуына байланысты болғандығы белгілі.  

Осыған байланысты педагогикалық университет студенттерінің аталған 

педагогикалық бағыттағы функцияларды толық жүзеге асыра алатын 

экологиялық мәдениетін қалыптастыру мәселесі ерекше өзекті болып 

табылады. Сонымен қатар, студенттермен мұндай жұмыс экологиямен 

байланысты педагогикалық мамандықтардың – география және биология, 

химия және физика мұғалімдерінің дәстүрлі мамандануын ғана емес, 

сонымен қатар оған педагогикалық процестің барлық ықтимал 

қатысушыларын – гуманитарлық және технологиялық пәндер мұғалімдерін, 

тәрбиешілер мен әлеуметтік психологтарды, мұғалімдерді тартуды қамтиды. 

Мұндай интеграцияланған тәсілдің қажеттілігі бүгінде айқын, өйткені білім 

беру процесін жалпы экологияландырусыз экологиялық мәдениетті 

қалыптастыру өте қиын міндет болып қала береді. 

Тұрақты даму мүддесіндегі білім беру "Тұрақты даму" деген бастапқы 

ұғымның мағынасын көрсетеді, ол "болашақ ұрпақтардың өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мүмкіндіктеріне қатер төндірмей, қазіргі уақыттың 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын" даму ретінде айқындалады (Қоршаған 

орта және Даму жөніндегі халықаралық комиссияның баяндамасы, 1987 

жыл). Тұрақты даму экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

аспектілерді қамтитын кешенді проблема болып табылады. Басқаша 

айтқанда, Даму адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру және олардың 

өмір сүру сапасын жақсарту үшін қажет. Сонымен бірге, Даму қоғамның 



барлық шектеулі ресурстарын - табиғи, адами және экономикалық 

ресурстарды тиімді және жауапкершілікпен пайдалануға негізделуі керек. 

Экологиялық бағдарланған мінез-құлық (экологиялық мінез-құлық 

мәдениеті) ерте жастан қалыптасуы керек. Ал осы миссияны жүзеге 

асыратын педагогтарды педагогикалық ЖОО-ның қабырғасында сапалы 

дайындау қажет. Кез-келген мамандықтың мұғалімі өз пәні аясында 

Экологиялық дүниетанымды - объективті әлемге деген көзқарастар жүйесін 

қалыптастыруға, оның тұтастығы идеясына, барлық нәрсенің жалпыға ортақ 

байланысы мен өзара тәуелділігін түсінуге, барлық тірі және жансыз 

заттардың өзіндік құндылығын, адамзаттың өзіндік құндылығын және оның 

мәдениетін ғарыштық құбылыс ретінде тануға, өзінің рөлі мен орнын 

түсінуге арналған ғалам жүйесіндегі "Мен" және адамзаттың тіршілік ету 

ортасын сақтауға ықпал ететін осындай мінез-құлық пен іс-әрекеттің 

қажеттілігі.  Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ПОҚ-мы бұл мәселені шеше 

отырып, өзінің белсенді қызметі арқылы Гринметриктің әлемдік рейтингіне 

кіруге тырысады. 
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