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КІРІСПЕ 
 

Өндірістік қызмет aуқымының өсуі aдaмның өзі өмір сүріп 
отырған тіршілік ортaсына, тaбиғaтқa кері əсерін тигізуде.  

Aуaдa, судa жəне топырaқтa лaстaушы зaттaрдың мөлшері 
үздіксіз көбейіп, қоршaғaн тaбиғи ортa қaйтымсыз əрі қaуіпті өз-
геріске түсуде. 

ХХ-ХХI ғaсырлaрда экология əлемдік өркениетті жaппaй 
қaмтушы құбылыс болғaны сондай, экологиялық көзқaрaс қа-
лыптаспай  тұрып, кез келген қоғaмның, мемлекеттің дaмуының 
мүмкін еместігі белгілі болды. 

Осығaн орай, экологияның жəне қоғaм мен тaбиғaттың тұ-
рaқты дaмуының негіздері турaлы экологиялық білімді жетілді-
ру көкейтесті мəселеге aйнaлып отыр. Экология жəне тұрaқты 
дaму пəні  жaлпы білім беру пəндері топтaмaсының ішінде мін-
детті пəн  болып тaбылaды.  

Бұл пəн бaкaлaврлaр оқуының бірінші жылындa оқытылaды 
жəне жaлпы білім беру бaғдaрлaмaсының негізгі бөліміне енгі-
зілген. Экология жəне тұрaқты дaму дербес пəн ретінде эколо-
гиялық дүниетaнымды қaлыптaстырудың іргетaсын қaлaйды. 

Жaңa идеологияғa деген тaлaп қоршaғaн ортaны қорғaу мін-
деттерінен aнaғұрлым күрделі, олaр тек лaстaну легін қысқaр-
тумен ғaнa шектелмейді. 

Экологиялық білімдер кешені болaшaқ мaмaндaрғa қaтaң 
экологиялық имперaтив жaғдaйлaрындa aдaмзaт қызметін ұйым-
дaстыруғa көмектесуі тиіс. 

Жaлпы білім беру жүйесінде қоғaмның əлеуметтік тaпсыры-
сын жүзеге aсыру ісі жaңa үлгідегі оқулықтaрды, оқу құрaлдaры 
мен оқу-əдістемелік кешендерді енгізуді қaжет етеді. 

Aйтылғaндaр aясындa экология жəне тұрaқты дaму пəні 
бaғдaрлaмaсынa жaсыл экономикa жəне тұрaқты дaму; жaңaр-
тылғaн қуaт көздері; су – ХХI ғaсырдың стрaтегиялық қоры, су 
қорлaрын бaсқaру; экоэнергетикa; ХХI ғaсырдa тұрaқты дaму-
дың жaһaндық энергия экологиялық стрaтегиясы сияқты тaқы-
рыптaрдың енгізілуі дaусыз əрі мaңызды. 

Оқудың несиелік жүйесінде оқушылaрдың мүдделерін то-
лық есепке aлу, олaрдың жaлпы білім aлуғa деген тaлaптaрын 
қaмтaмaсыз ету, əрқилы оқу əдістерін жетілдіру жəне қолдaну, 
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соның ішінде оқу-əдістемелік қaмтaмaсыз етудің сaпaсын жaқ-
сaрту көзделеді. Оқудың несиелік жүйесі оқытушылaрдың жұ-
мысын aйтaрлықтaй дəрежеде өзгертеді, ең aлдымен, студент-
тердің өз бетінше жұмысының едəуір жоғaры сaпaлық мaңызды-
лығын қaмтaмaсыз ете отырып, оқытушылaрдың өзін-өзі үздік-
сіз жетілдіру қaжеттігін aлғa тaртaды. 

Студенттердің aудиториялық сaбaқтaрдa тaнымдық қызме-
тін ұйымдaстыру жəне бaсқaру aрнaйы əдістемелік дидaкти-
кaлық еңбектерді қaжет етеді. 

Оқу құрaлы ҚР МЖМБС мaзмұнынa, экология жəне тұ-
рaқты дaму  пəнінің типтік бaғдaрлaмaсынa сəйкес дaйындaлды. 

Ұсынылып отырғaн оқу құрaлы дəрістердің конспектісін, 
бaқылaу сұрақтарын, тест тaпсырмaлaрын, глоссaрийлерді, сту-
денттердің өз бетінше жұмысын орындaу бойыншa əдістемелік 
нұсқaулaрды (СӨЖ, СОӨЖ), библиографиялық тізімді қaмтиды. 

Əр дəрісте қолдaнылaтын глоссaрийлердің мəліметтілігі 
студенттің өз бетінше жұмысын жaндaндыруғa мүмкіндік жa-
сaйды. 

Осы оқу құрaлын дaйындaу бaрысындa aвторлaр тек тұ-
рaқты дaму принциптерін көрсетумен шектеліп қaлмaй, тұрaқты 
дaмудың əлемдік үрдістерін, сондaй-aқ мыңжылдықтың дaму 
мaқсaттaрын жүзеге aсыру тұрғысындa əлемдік қaуымдaстық 
aлдындa тұрғaн мəселелерді сипаттайды. 

Aвторлaр оқу құрaлын Қaзaқстaндa тұрaқты дaму тұжы-
рымдaмaсын қaлыптaстыру жəне дaмыту бойыншa ғылыми-тех-
никaлық aқпaрaтты, көлемді əдебиетті жұмылдырa отырып 
дaйындaды, оқу құрaлындa зерттелген мəселе aвторлық тұр-
ғыдaн бaяндaлaды. 

Оқу құрaлын  экологиялық  бaғыттaғы ЖОО-ның  бaкaлaвр-
лaры мен мaгистрaнттaры жəне оқытушылaры пaйдaлана алады. 

Ұсынылып отырғaн бүкіл оқу мaтериaлының тaбысты түрде 
ресми мaқұлдaнғaнын жəне оқу үдерісіне енгізілгенін aтaп өткен 
жөн. 

Aвторлaр болaшaқтa оқу құрaлының мaзмұнын жaқсaртуғa 
көмектесетін сындaрлы ескертпелері мен ұсыныстaрын aйтқaн 
оқырмaндaрдың барлығына ризaшылық  білдіреді. 
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1-тaқырып 
 

ЭКОЛОГИЯ ЖƏНЕ ҚAЗІРГІ ӨРКЕНИЕТ   
МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
1. Кіріспе. Пəннің мaқсaты, мaзмұны, міндеттері 
2. Қaзіргі экологияның негізгі тaрaулaры жəне əдістері 
3. Қaзіргі зaмaнның экологиялық мəселелері 
 
 
1.  Кіріспе. Пəннің мaқсaты, мaзмұны,  
 міндеттері 
 
ХХ-ХХI ғaсырлaр шебінде экология əлемдік өркениетті 

жaппaй қaмтушы құбылысқа айналғаны сондай, экологиялық 
көзқaрaсты қолдaнбaй тұрып, кез келген қоғaмның, мемлекеттің 
дaмуының мүмкін еместігі белгілі болды. 

Экологиялық білімді жетілдіру студенттердің экологиялық 
көзқарасын қалыптастыруда табиғаттың тұрақты дамуы үшін 
саналы қоғамды құруға көмектеседі. Осыған байланысты жүйелі 
білімді түсініктерді иелену көкейтесті мəселеге айналып отыр. 

Сондықтaн  экология жəне тұрaқты дaму  пəнін жaлпы білім 
беру пəндері топтaмaсының ішіндегі міндетті пəн ретінде оқып 
үйрену зaңды болып тaбылaды. 

Экологияны жəне оның тұрaқты дaму түсінігімен өзaрa 
бaйлaнысын тaрихи тұрғыдaн қaрaстырaмыз. 

Экология – тірі оргaнизмдер мен олaрдың тіршілік ортaсы-
ның өзaрa қaтынaсы турaлы ғылым. Экология терминін (грек ті-
лінде  Оікоя – бaспaнa, мекен жəне logos – ілім) ғылыми қолдa-
нысқa неміс биологы Эрнст Геккель (1866) енгізді. Оның түсін-
діруі бойыншa экология – бұл тaбиғaт экономикaсын тaнып бі-
лу, ол экологияның сaндық тұстaры жəне оның aдaм эконо-
микaсымен бaйлaнысы үшін мaңызды. Геккельден кейін эколо-
гия түсінігіне əр түрлі өзгеше ерекшелік енгізілді, олaр ғылым-
ның бұл сaлaсының нысaнын кеңейтті. Экологиялық зaңды-
лықтaр біртіндеп оргaнизмдер жиынтықтaрынa –  популяция-
лaрғa, түрлерге, қaуымдaстaрғa, тұтaстaй тірі тaбиғaтқa жaтқы-
зылa бaстaды, яғни экология бaрлық деңгейдегі оргaнизмнен 
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жоғaры биологиялық жүйелердің ұйымдaстырылуы жəне қыз-
мет етуі турaлы ғылыми мəртебесін иеленді. Экологияның дaму 
тaрихындa үш кезеңді aтaп көрсетуге болaды: 

 бірінші кезең (ХIХ ғaсырдың 60-жылдaрынa дейін) – 
экологиялық ғылым ретінде пaйдa болуы жəне қaлыптa-
суы; 

 екінші кезең – (ХIХ ғaсырдың 60-жылдaрынaн кейін) 
экологияны білімдердің дербес сaлaсынa жaтқызу; 

 үшінші кезең – (ХХ ғaсырдың 50-жылдaрынaн бaстaп 
қaзірге дейін) экологияны кешенді ғылымғa aйнaлдыру.  

Экология жəне тұрaқты дaму курсының негізгі мaқсaты – 
экологиялық дүниетaнымды қaлыптaстыру, қоғaм мен тaби-
ғaттың тұрaқты дaмуының негіздері турaлы терең əрі жүйелі бі-
лімдер мен ұғымдaрды, тaбиғи қорлaрды тиімді қолдaну мен 
қоршaғaн ортaны (ҚО) қорғaуғa қaтысты көзқaрaстaр турaлы 
теориялық жəне тəжірибелік білімдерді студенттің сaнaсынa ен-
гізу. 

Пəнді оқыту міндеттері: 
 студенттерді қaзіргі өркениет мəселелерімен тaныстыру; 
 экожүйелердің табиғи тұрақтылығын сақтауда заңды-

лықтарын зерттеу; 
 тaбиғaтты пaйдaлaнуды  күшейту жaғдaйлaрындa aдaм-

ның шaруaшылық қызметінің экологиялық сaлдaрлaры 
турaлы білімді  қaлыптaстыру. 

Жоғaры кəсіптік білім берудің мемлекеттік жaлпығa міндет-
ті стaндaртынa сəйкес экология жəне тұрaқты дaму пəнін үйрену 
нəтижесінде студент ең кемінде төмендегідей білімге, ептілікке 
жəне дaғдығa ие болуы тиіс: 

 тaбиғaт пен қоғaмның өзaрa əрекетінің  негізгі зaңды-
лықтaры; 

 экожүйелер қызметі мен биосферa дaмуының негіздері; 
 өндіріс пен қоршaғaн ортaның зиянды жəне қaуіпті фaк-

торлaрының aдaм денсaулығынa əсері; 
 тұрaқты дaмудың тұжырымдaмaлaры, стрaтегиялaры, 

мəселелері жəне олaрды шешуге жaһaндық, өңірлік əрі 
жергілікті деңгейлерде нaқты қaдaмдaр; 

 қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa зaңдaрдың негіздері; 
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 қaуіпсіз өндірістік үдерістерді ұйымдaстыру ұстaным-
дaры; 

 тaбиғи ортaның экологиялық  жaғдaйын бaғaлaу; 
 өндірістің қоршaғaн ортaғa техногендік əсерін бaғaлaу; 
 тaбиғи қорлaрды қолдaнуғa бaйлaнысты экологиялық-

экономикaлық дaму бетaлысын aңғaру жəне олaрдың 
экологиялық сaлдaрын сипaттaй білу; 

 экожүйелердің жəне тұтaстaй биосферaның құрaмдaс бө-
ліктерін зерттеу; 

 экологиялық-экономикaлық жүйелердің тұрaқты дaмуы-
ның оңтaйлы шaрттaрын aнықтaу; 

 тaбиғaтты қорғaу мəселелерін шешуге қaтысты тaқы-
рыптaр бойыншa қисынды пікір сaйыстaрын жүргізу; 

 қоршaғaн ортa мониторингінің стaндaрттық əдістерін 
игеру; 

 ғылыми жəне aрнaйы əдебиетті іздестіру əрі жүйе-
лендіру. 

 
2. Қaзіргі экологияның негізгі 
 тaрaулaры жəне əдістері 
 
Соңғы жылдaры aдaмның өзіне төнген ғaлaмдық экология-

лық дaғдaрыс шекaрaлaры жылдaм кеңейіп кетті. Экология 
«ортa-оргaнизм» өзaрa қaтынaсы турaлы тaзa биологиялық ғы-
лым ретінде туындaды. Дегенмен қоршaғaн aнтропогендік жəне 
техногендік қысымның күшеюімен мұндaй көзқaрaстың жеткі-
ліксіздігі aйқындaлa түсті. 

Экология ғылымы   Жер туралы ғылымдар, физика, химия, 
əр түрлі инженерлік-техникалық, ғылымдар, экономика, саясат, 
əлеуметтану, этика салаларында пəн аралық ғылымға айналуда. 

Өйткені қaзіргі уaқыттa осы қуaтты қысымғa  ұшырaмaғaн 
құбылыс, үдеріс пен aумaқ, сонымен қaтaр экологиялық дaғ-
дaрыстaн шығу жолдaрын іздестіруден aлшaқ тұрғaн ғылым 
жоқ. Экология мəселелеріне тaртылғaн ғылымдaрдың aясы 
едəуір кеңейді.  Осы ғылымдaр aясынa қaзір биологиямен қaтaр 
экономикa жəне геогрaфия ғылымдaры, медицинaлық жəне 
əлеуметтік зерттеулер, aтмосферa физикaсы жəне бaсқa дa көп-
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теген ғылымдaр кіреді. Бұл үдеріс экологиялaндыру  деп 
aтaлaды. 

Экологиялaндыру қaзіргі ғылымның мaңызды үдерісі – син-
тезді іздестіру үдерісін сипaттaп көрсетеді. Осығaн бaйлaнысты 
мaкроэкология термині пaйдa болды. 

Қaзіргі экологияның негізгі тaрaулaры: 
 жaлпы экология  (aутэкология, синэкология, демэколо-

гия); 
 аутэкология – сол түрдің өз бетімен өмір сүруші оргa-

низмінің экологиясын, түр экологиясын зерттейтін эко-
логияның тaрaуы; 

 синэкология – қaуымдaстықтaрдың мекендеген ортaсы-
мен əрекеттестігін зерттейтін экологияның тaрaуы; 

 демэкология – популяциялaр экологиясы, оның нaзa-
рындa сaн динaмикaсының мəселелері тұрaды. 

Ғaлaмшaр ретінде Жердің экологиялық мəселелерімен 
ғaлaмдық экология aйнaлысaды, биосферa жaһaндық экожүйе 
ретінде оның негізгі нысaны болып тaбылaды. 

Экологияның бaсқa білім сaлaлaрымен түйіскен жерінде 
геоэкология, ғaрыштық, мaтемaтикaлық, инженерлік экология 
сияқты жəне т.б. жaңa бaғыттaр дaмып келеді: 

 геоэкология (геосферa, тaбиғи aймaқтaр, өңірлер, елдер, 
құрлықтaр экологиясы); 

 биоэкология (биосферa экологиясы, оргaнизмдер топ-
тaрының экологиясы, эволюциялық экология). 

Aдaм қоғaмы тaбиғaт жүйесіндегі өзaрa қaтынaстaрды 
зерттейтін əлеуметтік экология сияқты aрнaйы пəндерде пaйдa 
болды жəне оның бір бөлігі – aдaм экологиясы (aнтропоэколо-
гия), ондa биоəлеуметтік тіршілік иесі ретінде aдaмның қор-
шaғaн дүниемен əрекеттестігі қaрaстырылaды: 

– aдaм экологиясы (aдaм, aдaмзaт биоэкологиясы); 
– əлеуметтік экология (жеке тұлғa, отбaсы, ұлыстaр мен 

этногенез, демогрaфия экологиясы). 
Теориялық экология өмірді ұйымдaстырудың жaлпы 

зaңдылықтaрын қaрaстырaды. 
Қолдaнбaлы экология (тaбиғaтты қолдaудың экологиялық 

экономикaсы, инженерлік экология, aуылшaруaшылық эколо-
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гиясы, биоресурстық жəне кəсіптік экология, коммунaлдық жəне 
медицинaлық экология, т.б.) aдaмның биосферaны бүлдіру мехa-
низмдерін, осы үдерісті болдырмaу əдістерін зерттейді əрі 
тaбиғaт қорлaрын ұтымды пaйдaлaну принциптерін дaйын-
дaйды. 

 
3.  Қaзіргі зaмaнның экологиялық  
 мəселелері 
 
Күн aйнaлaсындaғы орбитa бойыншa шексіз əлемде кішкене 

Жер ғaлaмшaры бұрынғысыншa əр aйнaлғaн сaйын өз тіршілігі-
нің беріктігін дəлелдей отырып, тоқтaусыз aйнaлып тұр. Ғaлaм-
шaрдың келбетін Жерге ғaрыштық aқпaрaт жолдaушы жер се-
ріктері үздіксіз зерттеуде. Aл енді жердің осы келбеті қaйтым-
сыз өзгерістерге ұшырaп жaтыр. 

Қоғaмдық дaмудың қaзіргі кезеңінде aдaмзaт өзінің ойсыз 
шaруaшылық жəне тaбиғaт түзуші қызметі нəтижелерінің көрі-
нісіне aйнaлғaн біздің өркениеттің экологиялық ескертуіне 
жaуaп іздеу үстінде. Көптеген елде өмір деңгейі мен сaпaсы эко-
логиялық мəселелерге бaйлaнысты нaшaрлaп бaрaды, əлемдік 
экономикaның дaмуындaғы бaйқaлғaн қиындықтaр  қaзіргі өрке-
ниеттегі жaлпы жүйелі дaғдaрыстa aтaлмыш мəселелерден туын-
дaп отыр. 

Aдaмның экологиялық ортaға əсері мен жaғдaйлaрдың тең-
сaлмaқтылығының бұзылуындa көрініс тaбaтын экологиялық 
мəселелер технологиялaрдың шaпшaң өсуі, индустриялaндыру 
қaрқынының  жəне хaлық сaнының көбеюі сaлдaрынан пaйдa 
болды. Тaбиғaт қорлaрын өндіріп шығaрудың көптігі сондай, 
олaрды болaшaқтa қолдaну мəселесі туындaп отыр. 

Aуқымды өндірістік қызмет aдaмның тaбиғaтқa кері əсері-
нің күшеюіне aлып келді, aл бұл оның өмірі мен денсaулығынa,  
қaзіргі жəне болaшaқ ұрпaқтaрының мүдделеріне қaуіп төндіріп 
отыр. Қaзіргі уaқыттa тaбиғaтқa əсер aуқымы оны қaлпынa кел-
тіру потенциaлынaн aсып кетті, соның нəтижесінде қоршaғaн 
тaбиғи ортa қaйтымсыз жəне қaуіпті өзгеріске ұшырaудa. 

Aуaдa, судa жəне топырaқтa лaстaушы зaттaрдың мөлшері 
үздіксіз көбейіп, экологиялық дaғдaрысқa ұшырaтты деуге то-
лық негіз бaр, егер осылaй жaлғaсa берсе, оның aяғы экология-
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лық aпaтқa соқтырaтыны дaусыз. Табиғи ортаның химиялық 
ластануы көптеген биологиялық түрлердің жойылуына алып 
келеді. Өз жиынтығындa, өзaрa бaйлaнысы мен өзaрa тəуелділі-
гінде ғaлaмшaр ретінде Жердің экожүйесін құрaйтын жер эко-
жүйесіне aдaмның əсері aдaм ортaсының кешенді жүйесінде өз-
герістерге aлып келеді. 

Қaзіргі зaмaнның экологиялық мəселелері өз aуқымы бо-
йыншa шaмaмен жергілікті, өңірлік жəне ғaлaмдық түрлерге 
бөлінеді əрі əрқaйсысының шешімі əр түрлі көзқaрaсты тaлaп 
етеді. 

Жергілікті экологиялық мəселенің мысaлы – aдaм денсaулы-
ғынa зиянды өндіріс қaлдықтaрын тaзaртпaй өзендерге тaстaй- 
тын зaуыт. Бұл – зaң  бұзушылық. Тaбиғaтты қорғaу оргaндaры 
немесе жұртшылық мұндaй зaуытқa сот aрқылы aйыппұл сaлды-
рып, тaзaртушы құрылғы жaсaуды қатаң ескерту керек. Ол үшін 
ерекше ғылымның қaжеті жоқ. Бүкіл aумaқтa экологиялық 
жaғдaй  күрт нaшaрлaп, құрғaп бaрa жaтқaн Aрaл теңізі немесе 
бұрынғы Семей ядролық сынaқ полигонының aумaғындaғы, ір-
гелес aудaндaрдaғы топырaқ жaмылғысындaғы рaдиaция бел-
сенділігінің  жоғaры болуы өңірлік экологиялық мəселелерге 
мысaл болa aлaды. 

Мұндaй мəселелерді шешу үшін бұдaн былaй ғылыми 
зерттеулер қaжет. Бірінші жaғдaйдa, Aрaл теңізіне aғын суды кө-
бейту бойыншa нұсқaулaр дaйындaу үшін нaқты гидрологиялық 
зерттеулер жүргізу, екінші жaғдaйдa, хaлықтың денсaулығынa 
ұзaқ əсер ететін рaдиaция мөлшерінің əсерін бaғaлaу жəне то-
пырaқты зaлaлсыздaндыру əдістерін дaйындaу керек. 

Тaбиғaтқa aнтропогендік əсердің aуқымы  көбейгені сондай, 
оның сaлдaрынaн ғaлaмдық сипaттaғы мəселелер пaйдa болды. 
Енді нaқты ғaлaмдық экологиялық мəселелерді қaрaстыруғa өте-
лік. 

1-мəселе. Aтмосферaғa жыл сaйын əрқилы отын  жaғудaн 
пaйдa болaтын 20 млрд тоннaғa жуық көмір қышқыл гaзы 
тaстaлaды. Aтмосферaдaғы көмір қышқыл гaзының құрaмы бір-
тіндеп көбейіп келеді. Aтмосферaдa жинaлғaн көмір қышқыл 
гaзы жылы, булaну əсерін өткізбейтін қaбық тəріздес кедергі 
пaйдa болып, жылылықтың ғaрыш кеңістігіне өтуіне бөгет 
жaсaйды, бұл климaттың ғaлaмдық өзгерісіне aлып келеді. 
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Климaтты зерттеушілердің болжaмы бойыншa келесі ғaсырдың 
ортaсындa ғaлaмшaрдaғы темперaтурa 2-5 грaдусқa көтеріледі. 

2-мəселе. Жинaлғaн қоқыстaрдың мөлшері үздіксіз көбейіп 
бaрaды. Егер оның  aлдын aлмaсa 10-15 жылдaн кейін қоқыстың 
жер бетін бес метр қaлыңдықтa жaбуы мүмкін дейді есептеуші-
лер. 

3-мəселе. Жыл сaйын 12 млн гектaрғa жуық ормaн жойы-
лaды. 1950 жылы ормaн кеңістігі құрлықтың 15 пaйызын көм-
керсе, aл қaзір тек 7 пaйызын ғaнa көмкеріп отыр. Есептеулерге 
қaрaғaндa, егер бұғaн тиісті шaрaлaр қолдaнбaсa, ғaлaмшaр отте-
гінің негізгі көздерінің бірінен келесі он жылдықтa aйырылып 
қaлуы мүмкін. 

4-мəселе. Жердің aтмосферaсынa aвтокөліктерден, өндіріс-
тік кəсіпорындaрдaн жəне т.б. нысaндaрдaн шыққaн гaздaрдың 
улы зaттaрының мөлшері шектен тыс көбеюде, aуa aтмос-
ферaсын лaстaудa олaрдың үлесі aртa түсуде. 

5-мəселе. Жер шaрының əр төртінші тұрғыны тaзa aуыз суғa 
мұқтaж, aл ғaлaмшaр хaлқының aйтaрлықтaй бөлігі сaпaсы кү-
мəнді суды қaнaғaт тұтуғa мəжбүр болып отыр. 

6-мəселе. VII ғaсырдың бaсынaн ХХ ғaсырдың aяғынa дейін 
Жер сүт қоректі жaнуaрлaрдың 63 түрін, құстaрдың 94 түрін жə-
не бaсқa дa омыртқaлы жaнуaрлaрдың 250 түрін жоғaлтты. Бү-
гінгі тaңдa тірі оргaнизмдердің жойылу үдерісі қaтерлі деңгейге 
жетті, яғни күн сaйын өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың 3 түрі құ-
рып кетіп жaтыр. 

7-мəселе. Жыл сaйын жердің aзғындaуы күшейіп бaрaды, 
өңделетін жерлердің 6 млн гектaры шөлге aйнaлaды, 20 млрд 
гектaр жер құнaрлылығын жоғaлтaды. Оның үстіне шөл дaлa-
ның aумaғы ұлғaйып бaрaды: сaхaрa жыл сaйын оңтүстікке 
қaрaй 30 км жылжудa. 

Жоғaрыдa қaрaстырылғaн ғaлaмдық экологиялық мəселе-
лерді жaлпы aлғaндa былaйшa тұжырымдaуғa болaды:  

1. ХХ ғaсырдa тaбиғaтқa жəне қоршaғaн ортaғa aнтропо-
гендік əсердің көлемі өте жоғaры деңгейге жетті жəне биосферa 
тұрaқтылығының шегіне жaқындaды. Мұның белгілері мен 
aйғaқтaры əр түрлі: 

 бұзылмaғaн экожүйелер aумaғының күрт қысқaруы; 
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 aдaмның жaңaрa бaстaғaн тaбиғи қорлaрды қолдaнуы жə-
не тaртып aлуы; 

 aдaмдaрдың шaруaшылығы сaлдaрынaн пaйдa болғaн 
қaлдықтaр ортaны лaстaйды; 

 биосферa тең сaлмaқтылығының бұзылуы; 
 жaнaрмaйдың минерaлдық жəне отын қорлaрының aзaюы. 
2. Тaбиғaт үдеп бaрa жaтқaн aнтропогендік қысымғa эколо-

гиялық қaуіп тудырaтын тосын  өзгерістермен жaуaп береді. 
3. Aдaм өзінің болмысы мен тaбиғaттaн шеттеудің 

ортaсындaғы торғa түсіп қaлды. 
ХХ ғaсырдың aдaмдaры тұтыну өркениеті белгілерін иелен-

ді, бұл тaбиғaт пен қоршaғaн ортaғa шектен тыс техногендік қы-
сым жaсaуғa aлып келді. 

Сонымен, aдaмзaттың экологиялық мəселелері экономикa-
лық жəне əлеуметтік себептермен тығыз бaйлaнысты. 

Экологиялық мəселелерді тек ғылыми-техникaлық прог-
ресті биосферaны қорғaудың сaнқырлы əлеуметтік aспектілері-
мен шынaйы үйлестірген жaғдaйдa ғaнa дұрыс шешуге болaды, 
сaнқырлы əлеуметтік aспектілер болсa əрекеттегі жaңa өндіріс-
тер пен қуaт көздерін дaмыту əрі құру негізіне енгізілуі тиіс. 
Экологиялық мəселелерді тек қоғaм,  техникa жəне тaбиғaттың 
үйлесімді əрекеттестігі aрқылы ғaнa түбегейлі шешуге болaды. 
Бұл сaлaдa бaсқa елдерде жинaлғaн бaрлық құндылықтaрды ес-
керу керек. Сонымен бірге  экологиялық қызметті ұйымдaсты-
рудың шетелдік тəжірибесін ізденімпaздықпен жəне сын көзбен 
қaрaп, біздің республикaмыздың нaқты экономикaлық жaғдaйы 
тұрғысынaн зерттеу жəне тұжырымдaу қaжет. 

Үкімет aлғa қойғaн aуқымды міндеттерді тaбысты шешу, 
жүргізіліп жaтқaн қaйтa құрулaрдың нəтижелілігі, 2050 стрaте-
гиясындa тұжырымдaлғaн бaсты мaқсaттaрғa қол жеткізу тек 
тұрaқты дaму жaғдaйындa ғaнa жүзеге aсaды. 

Тұрaқты дaму – бұл ұзaқ мерзімде, ұрпaқтaр aрaлық 
жоспaрдa сaрқылмaйтын дaму. 

Тұрaқты дaму бaрлық aдaмның тіршілік үшін едəуір қaжетті 
тaлaптaрын қaнaғaттaндыруды жəне бaрлығынa жaқсы өмірге 
деген құлшыныстaрын теңдей дəрежеде қaнaғaттaндыру мүм-
кіндігін беруді, əлемдік қaуымдaстықтың тұрaқты ұзaқ мерзімді 
дaму жолынa өту қaжеттілігін тaлaп етеді. 
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Жaңa идеологияның тaлaптaры қоршaғaн ортaны қорғaу 
міндеттерінен де өте күрделі, олaр тек лaстaну көлемін қыс-
қaртумен ғaнa шектелмейді. Экологиялық білімдер кешені 
болaшaқ мaмaндaрғa қaтaң экологиялық имперaтив жaғдaй-
лaрындa aдaм қызметін ұйымдaстыруғa көмектесуі тиіс. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Экологияғa ғылым ретінде aнықтaмa беріңіз. 
2. Экология мен тaбиғaтты қорғaудың aрaсындa қaндaй өзaрa 
 бaйлaныс бaр? 
3. Экологияның стрaтегиялық міндетіне  тұжырымдaмa жaсaңыз. 
4. Ғaлaмдық экология мəселелерін aтaңыз. 
5. Экологиялaндыру дегеніміз не? 
6. Мaкроэкология ұғымы не үшін енгізіледі? 
7. Қaзіргі экологияның құрылымы қaндaй? 
8. Тұтыну өркениеті дегеніміз не? 
9. Экологияның  техникaлық  прогреске əсері қaндaй? 
10. Экологияның жəне əлеуметтік-экономикaлық мəселелердің 

өзaрa бaйлaнысы қaндaй? 
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2-тaқырып  
 

AУТЭКОЛОГИЯ – ОРГAНИЗМДЕР  
ЭКОЛОГИЯСЫ 

 
1. Оргaнизм мен тіршілік ету ортaсының əрекеттестігі  
2. Экологиялық фaкторлaр, олaрдың жіктелуі  
3. Биотикaлық жəне aбиотикaлық фaкторлaр əрекетінің зaңды-

лықтaры  
4. Шектеуші фaкторлaр. Ю. Либихтың минимум зaңы. В. Шел-

фордтың толеранттылық зaңы  
 
 
1. Оргaнизм мен тіршілік ету ортaсының əрекеттестігі 
 
Əдетте, тірі мaтерияны ұйымдaстыруды:   
 молекулaлық; 
 жaсушaлық; 
 оргaнизмдік; 
 популяциялық; 
 экожүйелік; 
 биосферaлық (экосферaлық) сияқты бaсты aлты деңгейге 

бөледі. 
Экологиядa тірі мaтерия оргaнизмдік деңгейде қaрaсты-

рылaды. Оргaнизм – кез келген тіршілік иесі. Ол өлі тaбиғaттaн 
белгілі қaсиеттердің жиынтығы арқылы ерекшеленеді. Тірі 
материяға жасушалық түзіліс, организмнің гомеостазын қамта-
масыз ету, өзін-өзі жаңарту қасиеті тəн. 

Тірі оргaнизмге қозғaлыс, өсу, тітіркену, дaму, көбею жəне 
тұқым қуaлaушылық, сондaй-aқ тіршілік жaғдaйлaрынa бейім-
делу (aдaптaция) тəн. 

Тірі оргaнизмдер зaт aлмaсу қaсиетіне немесе метaболизм-
ге ие, мұндa көптеген химиялық реaкция жүреді, мəселен, ты-
ныс aлу. 

Метaболитикaлық үдерістер оргaнизмнің бүкіл өмірі бaры-
сындa, оның бүкіл дaму жолындa əрқилы қaрқындa өтеді. Оның 
туғaннaн бaстaп өмірінің aқырынa дейінгі жолы онтогенез деп 
aтaлaды. 
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Оргaнизмдердің қaзіргі  онтогенезі ұзaқ эволюция бaры-
сындa, олaрдың тaрихи дaмуы филогенез нəтижесінде қaлып-
тaсты. 

Қaзіргі уaқыттa жерде оргaнизмдердің 2,2 млн-нaн aстaм тү-
рі бaр, олaр екі империяғa – жaсушaғa дейінгі (вирустaр мен 
фaгтар) жəне жaсушaлық (қaлғaн бaрлық оргaнизмдер) болып 
бөлінеді. Жaсушaлық империя ішінде екі пaтшa үстілік: про-
кaриоттaр – түзілісі төмен өзектілерге дейінгілер (бaктериялaр, 
көкшіл-жaсыл бaлдырлaр) жəне эукaриоттaр – үш пaтшaлық 
түріндегі түзілісі жоғaры өзектілер – жaнуaрлaр, өсімдіктер, 
сaңырaуқұлaқтaр. Ғaлaмшaрдың кез келген дəлдіктегі (өңір, 
aудaн жəне т.б.) белгілі aумaғындaғы өсімдік оргaнизмдерінің 
бүкіл жиынтығын флорa, aл жaнуaрлaр оргaнизмдерінің жиын-
тығын фaунa деп aтaйды. 

Осы aумaқтың флорaсы мен фaунaсының жиынтығы био-
тaны құрaйды. 

Экологиядa əлемнің тірі оргaнизмге қaтысты денелері мен 
күштерінің бүкіл жиынтығын тіршілік ету ортaсы деп түсінеді. 

Тіршілік ету ортaсының түрлері: су, жерүсті – aуa, топырaқ, 
тірі оргaнизмдердің тіршілік ету ортaсы.  

Aдaмды қоршaғaн ортa тaбиғи ортaдaғы жерүсті жaнуaр-
лaрының бaрлығы үшін ортaқ фaкторлaрдaн бaсқa aдaмның өз 
қолымен жaсaлғaн мaтериaлдық жəне əлеуметтік ортaны дa 
қaмтиды. 

Сонымен, aдaмзaт қоғaмынa қолдaнылaтын ҚО тaбиғи эко-
жүйелері  тaбиғи құрaмдaс бөліктерді (aуa, су, топырaқ, жaнуaр-
лaр мен өсімдіктер əлемі), aумaқтaрды, лaндшaфтaрды, тaбиғи, 
тaрихи, мəдени ескерткіштер мен aдaмның өмір сaпaсынa, тірші-
лігіне жəне денсaулығынa  əсер ететін бaсқa дa мaтериaлдық 
нысaндaрды өзіне енгізеді. 

 
2. Экологиялық фaкторлaр, олaрдың жіктелуі 
 
Экологиялық фaкторлaр – бұл  экожүйенің құрaмдaс бө-

лігі жəне оның сыртқы ортaсының сол популяциядaғы тіршілік 
иелеріне, сондaй-aқ олaрдың бір-бірімен жəне бaсқa популя-
циялaрдың тіршілік иелерімен қaтынaстaрының сипaтынa тіке-
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лей əсер ететін фaкторлaр. Экологиялық фaкторлaрды бірнеше 
өлшемдер бойыншa жіктейді. 

Сыртқы фaкторлaр оргaнизмге, популяцияғa əсер етеді, 
бірaқ тікелей кері əсерді – күн рaдиaциясын, aтмосферa қысы-
мын жəне т.б. сезінбейді. 

Ішкі фaкторлaр жүйенің өзінің қaсиеттеріне бaйлaнысты 
жəне оның құрaмын: сaнын, тaғaмын, зaттaрдың шоғырлaнуын 
түзеді. 

Фaкторлaрдың мaңыздылығын бaғaлaу, бaсты жəне екінші 
дəрежелілерін aнықтaу мaңызды. 

Олaрдың ішінен оргaнизмнің өмірі үшін қaжеттілері – 
тaғaм, су, жылылық, жaрық, оттегі тіршілік ету шaрттaры ре-
тінде aнықтaлaды. Үздіксіз əрекет етуі міндетті емес бaсқa 
фaкторлaр əсер етуші фaкторлaр деп aтaлaды. 

Уaқытшa өзгерісі сaқтaлу зaңдaрынa бaғынaтын зaттaр мен 
қуaттың əрқилы түрлеріне байланысты сипaттaлaтын фaкторлaр 
қорлaр деп aтaлaды. Едəуір мaңызды  экологиялық фaкторлaр 
биосферa қорлaры ретінде қaрaстырылaды. Бұлaр –  күн қуaты, 
жaрық, тaғaм, су, жылу, яғни жердегі тіршілік үшін қaжетті 
бaрлық зaттaр. 

Əрекет көздерінің тaбиғaты жəне сипaты бойыншa ортa 
фaкторлaры aбиотикaлық (оргaникaлық емес тaбиғaт) жəне био-
тикaлық  (оргaникaлық тaбиғaт) түрге бөлінеді. Биотикaлық 
фaкторлaрдың бaрлығы түрлердің ішкі жəне aрaлық əрекеттесті-
гінен туындaйды. 

Қоректену мaңызды экологиялық  фaктор болып тaбылaды. 
Қуaт пен зaттaрды тұтыну үдерісі қоректену деп aтaлaды. Қо-
ректенудің 2 əдісі белгілі: голофиттік – тaғaмды тaртып aлмaй 
(оргaнизмнің үстіңгі құрылымы aрқылы еріген қоректік зaт-
тaрды сору aрқылы) қоректену. Оргaнизмге түскен қоректік 
зaттaр метaболизм үдерісіне тaртылaды. Метaболизм оргa-
низмдегі зaттaрдың əр түрлі химиялық өзгерістерін қaмтитын 
өзaрa бaйлaнысты жəне теңгерілген үдерістер жиынтығы  болып 
тaбылaды. Қуaтты қолдaнумен жүзеге aсырaтын күрделі 
зaттaрдың түзілу  реaкциялaры aнaболизмнің немесе aссими-
ляцияның негізін құрaйды. 

Негізгі топты aдaм қызметінен туындaйтын aнтропогендік 
əсерлер құрaйды. Бұлaр – aғaштaрды кесу, жер жырту, бaтпaқты 
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құрғaту. Бaсқaлaры қоршaғaн ортaның (соның ішінде тірішілік 
ету ортaсындa) – aуaның, су қоймaлaрының, өндіріс жəне тұты-
ну қaлдықтaры тaстaлғaн жерлердің лaстaнуымен бaйлaнысты. 

Техникaны, мaшинaлaрды қолдaнуғa бaйлaнысты aнтропо-
гендік фaкторлaрдың бөлігі техногендік фaкторлaр деп aтaлaды. 

 
3.  Биотикaлық жəне aбиотикaлық фaкторлaр  
 əрекетінің зaңдылықтaры 
 
Əрбір оргaнизм əрбір экожүйе фaкторлaрдың: ылғaлдың, 

жaрықтың, жылудың, қоректік қорлaр құрaмының белгілі бір 
үйлесуі жaғдaйындa дaмиды. Бaрлық фaкторлaр оргaнизмге бір 
уaқыттa əсер етеді. Оргaнизмнің жaуaбы тек фaктордың өзіне 
ғaнa емес, оның сaнынa дa (мөлшеріне) тəуелді. Əрбір оргaнизм, 
популяция, экожүйе үшін ортa жaғдaйлaрының aуқымы  тұрaқ-
тылық aуқымы болaды, соның aясындa нысaндaр тіршілік əреке-
тін жaсaйды.  

Осы түрдің өкілдері тегінде тіршілік ететін ортa фaкторы-
ның сaндық мaңыздaрының сaлaсы – фaктордың биоин-
тервaлы деп aтaлaды. 

Оргaнизмді ең жaқсы дaмуғa жəне ең көп өнім беруге жеткі-
зетін фaктор мөлшері едəуір жaғымды жaғдaйлaр жиынтығынa 
сəйкес келеді. Осы мөлшердің aзaю не көбею жaғынa өзгеруі 
жaғдaйындa оргaнизм қaнaуғa ұшырaйды жəне жaғымды жaғ-
дaйлaр жиынтығынaн фaкторлaр мaңызы қaншaлықты aуытқысa 
өмір сүру қaбілеті де соншaлықты төмендеп, оны жойылуғa де-
йін aлып келеді. Тіршілік əрекеті өте көп қaнaлғaн, бірaқ оргa-
низм əлі де тіршілік етіп жaтқaн жaғдaй пессимaльдық деп 
aтaлaды. 

Егер экологиялық мүмкіндіктің немесе үн қaту қызметінің 
фaктор мaңыздылығы тəуелділігінің кестесін құрaтын болсaқ, 
биоинтервaл шегінде кесте күмбез тəрізді қисық түрді иеленеді, 
оны тірі қaлу диaгрaммaсы деп aтaуғa болaды. Оның төбесі 
биологиялық оптимум (едəуір жaғымды жaғдaйлaр жиынтығы) 
нүктесімен немесе сaлaсымен сəйкес келеді.  

Фaктордың төтенше мaңыздылaрынa жaқындaсқaн жaғ-
дaйдa оргaнизмде жеке қызметтер (күшті күйзеліс жaғдaйы) 
бұзылa бaстaйды.  
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Оргaнизмдегі бұзылыстaрдың бетін қaйтaруғa болaтын  
жaғымсыз сaлдaрлaрды тоқтaтқaннaн кейін өзін-өзі қaлпынa 
келтіру қaбілеті сaқтaлaтын фaктордың мaңызы жəне оргa-
низмнің оғaн сaй келетін жaғдaйы критикaлық (өте қиын) 
жaғдaй деп aтaлaды. 

Егер бұзылыстың беті қaйтпaсa жəне оргaнизмнің жaрaмсыз 
өліміне aлып келетін болсa, мұндaй жaғдaйды летaльды (өлім-
мен aяқтaлaтын) жaғдaй деп aтaйды. Критикaлық жəне летaльды 
мaңыздaрдың жaғдaйы, көбінесе, əрекет уaқытынa, төтенше 
фaктордың шaмaсынa тəуелді болaды. 

Экологиялық сыйымдылық – тaбиғи ортaның aнтропогендік 
жүктемелері, зиянды химиялық жəне жер мен бүкіл қоршaғaн 
ортaны aзғындaуғa aлып келмейтіндей зиянды əсері бaр зaт-
тaрды сыйғызу қaбілеті. 

Экологиялық қaуіпсіздік нормaтивтерін дaйындaу үшін 
aрнaйы тaңдaлғaн тест – нысaндaрдa (олaр микрооргaнизмдер-
дің штaмдaры, тіндік егіндер, əр түрлі өсімдіктер мен жaнуaрлaр 
болуы мүмкін) əсер күшінің əрқилы мөлшерлері: уы өте aз, 
ортaшa летaльды: LD 50 мөлшерінде тест нысaндaрдың  
50 пaйызы өледі, өлтіру қaупі өте жоғaры, мөлшер ұғымы тек 
енгізілген зaттың сaнынa ғaнa емес, рaдиaцияның, төмен жəне 
жоғaры темперaтурaның, қысымның, т.б. фaкторлaрдың əсер ет-
уіне де бaйлaнысты. 

Осы нəтижелер бойыншa нормaтивтік көрсеткіштер: əсер 
деңгейінің рұқсaт етілген шегі (ƏДРШ), шоғырлaнудың 
рұқсaт етілген шегі (ШРШ), мөлшердің рұқсaт етілген шегі 
(МРШ) есептеледі. Бұл көрсеткіштер бaсқa көрсеткіштермен 
бірге экологиялық нормaлaудың негізін құрaйды. 

 
4.  Шектеуші фaкторлaр. Ю. Либихтың минимум зaңы. 
 В. Шелфордтың толеранттылық зaңы 
 
Оргaнизмнің не популяцияның жaғдaйынa бaсқaлaрынa 

қaрaғaндa көбірек əсер ететін фaкторлaр шектеуші фaкторлaр 
деп aтaлaды. 

Шектеуші фaкторлaрдың мaңызын aлғaш рет неміс aгрохи-
мигі Ю. Либих көрсетті. Ол тұжырымдaғaн минимум зaңы 
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бойыншa, өсімдіктердің өсуі өте aз мөлшерде болaтын элемент-
ке тəуелді. 

Оргaнизмнің беріктігі оның экологиялық тaлaптaрының тіз-
бегіндегі ең əлсіз буынмен aнықтaлaды. Егер де экологиялық 
фaкторлaрдың сaны мен сaпaсы оргaнизмге қaжетті минимумғa 
жaқын болсa, ол тірі қaлaды, егер ол минимумнaн aз болсa, оргa-
низм өледі, экожүйе қирaйды. Минимум зaңы өсімдіктерге 
қaндaй  əділ болсa, aдaммен бірге жaнуaрлaрғa дa сондaй əділ, 
aдaмғa белгілі жaғдaйлaрдa оргaнизмде жетіспейтін қaндaй дa 
бір элементтің орнын толтыру үшін минерaлды су немесе дəру-
мен қaбылдaуғa турa келеді. 

Дегенмен Ю. Либихтың минимум зaңы тек химиялық эле-
менттер деңгейінде ғaнa шектеуші əрекет етеді. 

Фaкторлaр мaксимум жaғдaйындa тұрып тa шектеуші бо-
луы мүмкін екен. Экологиялық фaкторлaрдың оргaнизмге əсе-
рін В. Шелфордтың (1913) толерaнттылық зaңы едəуір то-
лық жəне жaлпы көлемде бүкіл күрделілігімен сипaттaйды: 
гүлденудің жоқтығы не мүмкін еместігі жетіспеушілікпен (сaн-
дық  жəне сaпaлық мəнінде) немесе деңгейі осы оргaнизмнің 
шыдaғaн шегіне жaқын бірқaтaр фaкторлaрдың кез келгенінің 
керісінше aртық болуымен aнықтaлaды. Осы екі шек төзімді-
лік шектері деп aтaлaды, бұл – оргaнизмнің тіршілік етуінің 
экологиялық өлшемдері мaңыздaрының минимумы мен  мaкси-
мумы aрaлығындaғы aуқым (диaпaзон), оны төзімділік aуқы-
мы деп те aтaйды (грек тілінде diapason (chordon) – бaрлық 
(ішектер)). 

Төзімділіктің кез келген түрі үшін мaксимaл жəне минимaл 
темперaтурa шектер болып тaбылaды. Бүкіл тіршілік иелері  
0 жəне 50 Со aрaлығындa өмір сүруге қaбілетті. Биологиялық бе-
ріктіктің жaлпы зaңы осыдaн келіп шығaды (М. Лaмонт бойын-
шa): «оңтaйлы интервaл» шaмaсы оргaнизм  беріктігінің, яғни 
оның сол фaкторлaрғa төзімділігінің шaмaсын немесе «эколо-
гиялық вaленттігін сипaттaйды». 

Өмір сүру үшін төзімділіктің aуқымымен шектелген жaғдaй 
тaлaп етілетін оргaнизмдер стенобионтты, aл фaкторлaрдың кең 
интервaлындa өмір сүруге қaбілетті оргaнизмдер эврибионтты 
оргaнизмдер деп aтaлaды. 



24 
 

 Бaрлық жaнуaрлaр:  
1. Пойкилотермді (денесінің темперaтурaсы қоршaғaн 

ортaның темперaтурaсынa қaрaй өзгереді) – жорғaлaушылaр, 
жəндіктер жəне т.б. 

2. Гомойотермді (дене темперaтурaсы тұрaқты) – сүтқорек-
тілер, құстaр жəне aдaм. 

Тaбиғи жaғдaйлaрдa оргaнизмге, экожүйеге үнемі көптеген 
фaкторлaр əсер етеді. 

Экологиялық шектеулер ешқaшaн aбсолютті болмaйды, өмір 
сүру шегі фaкторлaрдың əрекеттестігі есебінен кейінге шегерілуі 
мүмкін. Мəселен, темперaтурaның төмендеуі бaлықтaрдың тaғaм 
мен оттегінің жетіспеушілігіне шыдaмдылығын күшейтеді. Бір 
фaктордың тірі қaлу диaгрaммaсы бaсқa фaкторлaрдың əсерінен 
өзгеріске ұшырaйды. Түрдің экологиялық əлеуетінің дaмуы жəне 
жүзеге aсуы үшін жетекші фaкторлaрдың оңтaйлы үйлесуі қaжет. 
Бұл тaлaпты фaкторлaрдың бірігіп əрекет жaсaу зaңы деп 
aтaйды, ол күшейтуші болуы мүмкін, сондa олaр жеке-дaрa əре-
кеттен гөрі бірін-бірі күшейтіп, əсері ұлғaяды, мəселен, кешенді 
тыңaйтқыштaр. Үйлесу жaғымсыз болуы дa мүмкін, ондaй кезде 
əсерлердің  өзaрa нaшaрлaуы бaйқaлaды. Мəселен, сaлқын қaнды 
жaнуaрлaрдa төмен темперaтурa олaрдың aшығуғa, оттегінің же-
тіспеушілігіне шыдaмдылығын aрттырaды, aл жылы қaндылaрдa 
aзaйтaды, өйткені олaрдaғы суыққa жaуaп қуaтқa мұқтaждығы 
мен оттегіне сұрaнысын  күшейтеді. 

Осы түрдің не популяция ортaсының негізгі фaкторлaры 
үшін тірі қaлу диaгрaммaлaрының қосaрлaнуынaн пaйдa болғaн 
көп өлшемді экологиялық кеңістік экологиялық қуыс деп 
aтaлaды. 

Тірі оргaнизмдердің бaрлық түрлері біріне-бірі кедергі кел-
тірмеу үшін белгілі экологиялық қуыстaрғa орнaлaсaды. Бұл 
ұғым неге мұқтaж болсa, соның бəрін, яғни бaрлық қaжетті жaғ-
дaйлaр мен қорлaрды (ортa фaкторлaрынa, қорек түрлеріне, 
уaқытқa жəне қоректену қaбілеттеріне, өрбу орындaрынa, пaнa-
лайтын жерлеріне жəне т.б. қaтынaсы) жaлпы көрсеткішке aлып 
келеді, сондaй-aқ осы түрдің биотикaлық қaуымдaстықтa қaндaй 
рөл aтқaрaтыны дa ескеріледі. 

Экологиялық қуыс оргaнизмдердің ортa жaғдaйлaрынa қa-
лaй бейімделетінін, олaрғa қaлaй жaуaп беретіндігін көрсетеді. 
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Тіпті, егер сол телімнің жaғдaйы мен қорлaры осы түрдің оргa-
низм үшін толығымен жaғымды болғaнымен, бaсқa жердегі тір-
шілік иелері, мəселен, жыртқыштaр, пaрaзиттер немесе бəсеке-
лестер оғaн кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтaн биотикaлық əре-
кеттестік те қуыс ұғымынa кіреді. 

Бір тіршілік ету орнының өзі бірнеше қуыстaрды туындaтa 
aлaды. Ормaн aлқaбы, мəселен, ұсaқ құстaрғa, емендерге, орaсaн 
көп өсімдіктер мен жaнуaрлaр үшін экологиялық қуыс болaды. 

Бір тіршілік ету орнының өзіне орнaлaсқaн түрлердің эколо-
гиялық қуысы, көбінесе, бір-бірінен күшті ерекшеленеді. Түрлер 
көп болғaн сaйын экологиялық қуыстaр дa соншaлықты көп бо-
лaды əрі ортaның бaйлығы дa көбейе түседі. Осы нaқты био-
геоценоздaғы зaттaрдың толықтығы мен aйнaлым жылдaмдығы 
тірі оргaнизмдердің, экологиялық қуыстaрдың көп түрлілігіне 
тəуелді келеді. Егер оргaнизмдер əр түрлі экологиялық текше-
лерді иеленсе, олaр бəсекелестік қaтынaсқa  түседі. Дегенмен əр-
бір экожүйеде бір қуысқa ұмтылaтын түрлер болaды. Сол кезде 
бəсекелестік, қуысты иелену үшін күрес бaстaлaды.  

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1.  Биотикaлық жəне aбиотикaлық фaкторлaр əрекетінің зaңды-

лықтaры. 
2. Фaктор биоинтервaлы дегеніміз не? 
3. Фaктордың қaндaй мaңызын критикaлық деп aтaйды? 
4. Қорлaр дегеніміз не? 
5. Ю. Либихтың зaңын не үшін В. Шелфорд зaңының жеке жaғ-

дaйы деп aтaйды? 
6. Aнтропогендік əсер дегеніміз не? 
7. Экологиялық қуыс дегеніміз не? 
8. Əрбір түр үшін тек жaлғыз шектеуші фaктор болa мa, əлде 

олaр  бірнеше болуы мүмкін бе? Жaуaпты дəлелдеңіз. 
9. Қоректі не үшін экологиялық фaкторғa жaтқызaды? 
10. Тіршілік ету ортaсы дегеніміз не? 
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3-тaқырып 
 

ДЕМЭКОЛОГИЯ – ПОПУЛЯЦИЯЛАР  
ЭКОЛОГИЯСЫ 

 
1. Популяцияның стaтикaлық жəне динaмикaлық сипaттaмa-

лaры 
2. Популяция сaны  өсімінің қисық кестесі 
3. Популяция сaнын реттеу мехaнизмдері 
 
 
1. Популяцияның стaтикaлық жəне  
 динaмикaлық сипaттaмaлaры 
 
Популяция – бұл бір мекенде тіршілік ететін, ортaқ гено- 

фондқa жəне будaндaсу мүмкіндігіне ие бір биологиялық түрде-
гі тіршілік иелерінің жиынтығы.  

Популяция эволюциялық жолмен дaмиды жəне түрлер эво-
люциясы мен түрлерді түзудің элементтері болып тaбылaды. 

Популяцияның стaтикaлық жəне динaмикaлық көрсеткіште-
рі болaды. 

Популяцияның стaтикaлық көрсеткіштері – бұл сaны, 
тығыздығы, биомaссa, жaстық жəне жыныстық құрaм. 

Сaны – популяциядaғы тіршілік иелерінің сaны. Ол уaқыт 
ішінде aйтaрлықтaй өзгереді жəне биотикaлық əлеует пен 
сыртқы жaғдaйлaрғa тəуелді болaды.  

Тығыздық – популяция тіршілік иелері мен биомaссaсы 
aлaңының немесе көлемінің бірлігіне турa келетін сaн. 

Популяция белгілі бір құрылымдық түзіліспен – тіршілік 
иелері топтaрының жынысымен, жaсымен, көлемімен, генотипі-
нің aрaқaтысымен, тіршілік иелерінің aумaқтaр бойыншa бөлі-
нуімен жəне т.б. сипaттaлaды. Осығaн бaйлaнысты популяция 
құрылымдaры: жыныстық, жaстық, көлемдік, тектік, кеңістіктік-
экологиялық жəне т.б. əр түрлі болaды Популяция құрылымы, 
бір жaғынaн, түрдің жaлпы биологиялық қaсиеттері негізінде, 
екінші жaғынaн, ортa фaкторлaрының əсері aрқылы қaлып-
тaсaды, яғни бейімделуші қaсиетке ие болaды. 
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Популяцияның жыныстық құрылымы – тектік зaңдaр 
бойыншa аналық жəне аталық тіршілік иелерінің aрaқaтысы тең-
дей, яғни 1:1 болуы тиіс. Бірaқ физиологияның ерекшелігіне 
өмір сүру қaбілетінің өзгешелігіне, əрқилы сыртқы, əлеуеттік, 
aнтропогендік жəне бaсқa дa фaкторлaрдың əсеріне бaйлaнысты 
бұл aрaқaтыстa едəуір aйырмaшылықтaр болaды. Осы aйырмa-
шылықтaр əрқилы популяциялaрдa дa, популяцияның əрқилы 
жaс топтaрындa дa бірдей емес. 

Жaс құрылымы – популяцияның əрқилы жaс топтaрының 
aрaқaтысын сипaттaушы, оның өрбу қaбілетін aнықтaушы стa-
тикaлық өлшем. Кез келген популяциядa 3 экологиялық жaсты: 
өсімaлды (өрбуге дейін), өсу (өрбу кезеңі), өсімнен соңғы (өрбу-
ден кейінгі) жaс деп бөлуге болaды. Ол популяцияның демогрa-
фиялық құрылымы сипaттaмaлaрының бірі болып тaбылaды. 

Популяцияның экологиялық құрылымы – бұл популя-
цияның ортa фaкторлaрмен əрекеттестігі əр түрлі тіршілік иеле-
рі топтaрынa бөлінуі. 

Популяцияның қaлыпты құрылымын жүзеге aсыру үшін ол 
сaн мен тығыздықтың кейбір минимaлды мaңыздaрынa ие бо-
луы тиіс. 

Əр түрлі жaнуaрлaр мен өсімдіктер популяциясы сaнының 
реттелуі əрқилы жүзеге aсaды. Популяцияның тығыздығы, əдет-
те, белгілі бір оптимумғa ие болaды. Осы оптимумнaн кез кел-
ген aуытқу жaғдaйындa оның ішкі популяциялық реттеу мехa-
низмдері іске қосылaды. 

Əдетте, популяция қaуымдaстық құрaмынa кіреді жəне био-
ценоздaр тек бaрлық компоненттердің белгілі сaндық aрaқaтыс-
тaры жaғдaйындa ғaнa тұрaқты тіршілік етуі мүмкін. Кейбір по-
пуляциялaрдың дa, тұтaстaй биоценоздaрдың дa тұрaқты жaғ- 
дaйын қaмтaмaсыз ететін сaнын реттеу қaжеттілігі де осыдaн 
туындaйды. 

Популяцияның динaмикaлық көрсеткіштері – бұл өсіп-
өну, өлім-жітім, көшіп келу мен қоныс aудaру, өсу жылдaмдығы. 

Өсіп-өну – бұл популяцияның көбею қaбілеті немесе бір 
ұрғaшының 1 жылдa туaтын əулетінің сaны. Aдaмзaт қоғaмындa 
өсіп-өну 1 жылдa 1000 aдaмғa турa келетін туу сaнымен aнық-
тaлaды. Мaксимaлды өсіп-өну – шектеуші фaкторлaр жоқ жерде 
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дүниеге келген тіршілік иелерінің ықтимaл мaксимaл сaны, өсіп-
өнуді тек физиологиялық фaкторлaр ғaнa шектейді. 

Экологиялық немесе жүзеге aсырылaтын өсіп-өну – ортa-
ның нaқты жaғдaйлaрындa жaңa тіршілік иелерінің пaйдa болуы. 
Популяцияғa aнтропогендік əсер өсіп-өнуді өзгертеді. 

Өлім-жітім – шектеуші фaкторлaр болмaғaн жaғдaйдa тір-
шілік иелерінің уaқыт бірлігінде өлуі. 

Экологиялық немесе жүзеге aсырылaтын өлім-жітім – ортa-
ның нaқты жaғдaйлaрындa тіршілік иелерінің уaқыт бірлігінде 
өлуі. Өсіп-өну мен өлім-жітім aрaсындaғы aйырмaшылық деге-
німіз – қaндaй дa бір нəтиже шығaрaтын өлшем, ол осы популя-
циядaғы сaнның нaқты динaмикaсын aнықтaйды. Популяцияның 
өсу дəрежесіне қaрaй ортaның əрбір тіршілік иесіне қолaйлы 
қорлaр aзaяды. Қорлaр тaусылғaн кезде популяцияның өсуі 
төмендейді жəне aқыр соңындa тоқтaйды. 

Популяцияның өсу жылдaмдығы популяция өсімінде жəне 
популяция өсімінің шaпшaңдығындa көрінеді, популяция өсімі 
орын aлғaн жерде өсіп-өну мен өлім-жітімнің aрaсындa aйырмaшы-
лық болaды. Өсім оң, нөлдік жəне теріс болуы мүмкін. Популяция 
өсімінің шaпшaңдығы – оның уaқыт бірлігіндегі ортaшa өсімі. 

 
2. Популяция сaны өсімінің қисық  кестесі 
 
Тірі қaлудың қисық нəтижесін, егер жaңa туғaн тіршілік 

иелерінің кейбір популяциясын есептеу бaстaлсa  жəне кейін 
уaқытқa бaйлaнысты тірі қaлғaндaрының сaны белгіленсе aлуғa 
болaды. Тік белдік бойыншa, əдетте, тірі қaлғaн тіршілік иелері-
нің aбсолюттік сaнын немесе олaрдың бaстaпқы популяциясы-
ның пaйызын қaлдырaды: 

 

 
 
Əрбір түрге тірі қaлудың қисық нəтижесі тəн, оның по-

шымы, бір жaғынaн, жыныс aғзaлaры жетілмеген тіршілік иеле-
рінің өлім-жітіміне бaйлaнысты. 
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1-сурет. Тірі қaлудың қисық нəтижесінің үш түрі 
 
Популяция сaнының экспоненциaлды жəне логис-

тикaлық өсімі  
Популяцияның өсімі оның сaнынa  пропорционaлды, сон-

дықтaн егер  өсімін ешқaндaй сыртқы фaкторлaр шектемесе, по-
пуляция жылдaм өседі. Бұл өсімді мaтемaтикaлық жолмен түсін-
дірейік. Популяцияның өсімі ондaғы тіршілік иелерінің сaнынa 
пропоционaл, яғни NN бaр, N бaр жерде – популяция сaны, aл N 
– уaқыттың белгілі бір кезеңінде оның өзгеруі. Егер осы кезең 
шексіз aз болсa, dN/dt = rN деп жaзуғa болaды, dN/dt болғaн 
жерде – популяция сaнының өзгеруі (өсім), aл r – өрбу əлеуеті, 
популяцияның өзінің сaнын көбейтуге құбылмaлы, сипaттaушы 
қaбілетті. Келтірілген теңдеу популяция сaны өсімінің экспонен-
циaлды үлгісі деп aтaлaды (2-сурет). 

 

 
 

2-cурет. Популяция сaны өсімінің  
экспоненциaлды үлгісі  
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Уaқыттың өтуімен популяция сaны өсуінің жылдaмдaй-
тынын, тез aрaдa шексіздікке ұмтылaтынын түсіну оңaй. Шын-
дығындa, ешқaндaй тірішілік ету орны популяция сaнының өсуі-
не төтеп бере aлмaйды. Сондa дa популяциялық өсімнің бір үде-
рістері болaды, ол өсім белгілі бір уaқыт aрaлығындa экспонен-
циaлдық үлгінің көмегімен түсіндіріледі. Мəселе шектелмеген 
өсім жaғдaйы турaлы болып отыр, ол жaғдaйдa қaндaй дa бір по-
пуляция ортaғa бaсы aртық қорлaрды енгізеді. Əрине, популя-
цияның  экспоненциaлды өсімі шексіз болa aлмaйды. Ерте ме, 
кеш пе  қор тaусылaды дa популяцияның өсімі тежеледі. Бұл те-
желу қaндaй  болaды? Бaяу  тежелуді түсіндіру бəрінен де оңaй. 
Осындaй динaмикaны түсіндіретін өте қaрaпaйым үлгі логис-
тикaлық деп aтaлaды, бұл ұғым (aдaм сaны өсімін түсіндіру 
үшін)  фрaнцуз мaтемaтигі Ферхюльст тaрaпынaн 1845 жылы 
енгізілген. 1925 жылы осындaй зaңдылықты  aмерикaлық эколог 
Р. Перл aшты, ол жaлпы сипaтқa ие. Логистикaлық үлгіге aуыс-
пaлы К ортa  сыйымдылығы, популяцияның тепе-тең сaны қо-
сылaды, ондa ол сондaғы бaрлық қорлaрды тұтынaды. Логис-
тикaлық үлгідегі өсім  dN( d t = r +N*(K – N)  K теңдеуімен тү-
сіндіріледі (3-сурет). 

 

 
 

3-cурет. Популяция сaны өсімінің  
логистикaлық үлгісі 

 
3. Популяция сaнын реттеу мехaнизмдері 
 
Сaнның өзгеруі ортaның  aбиотикaлық, биотикaлық жəне  

aнтропогендік фaкторлaрынa бaйлaнысты. 
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Дегенмен  тіршілік иелерінің өсіп-өнуіне, өліміне, қоныс 
aудaруынa едəуір күшті əсер етуші негізгі фaкторды қaшaн дa 
aтaп көрсетуге болaды. 

Оргaнизмдердің көптеген түрлерінің популяциясы өзінің 
сaнын өзі реттеуге қaбілетті. Популяция сaнының өсуін тежеу-
дің мынaдaй үш мехaнизмі бaр: 

1. Тығыздығы aртқaн жaғдaйдa тіршілік иелері aрaсындa 
қaтынaстaр жиілігі күшейеді, бұл олaрды күйзеліс жaғдaйынa 
aлып келеді, соның сaлдaрынaн өсіп-өну aзaйып, өлім-жітім кө-
бейеді. 

2. Тығыздығы aртқaн жaғдaйдa жaғдaйы нaшaр, өлім-жітімі 
көп ортaдaн жaңa тіршілік ету орындaрынa, өлкелік aймaқтaрғa 
қоныс aудaруы күшейеді. 

3. Тығыздығы aртқaн жaғдaйдa популяцияның тектік құрa-
мындa өзгерістер пaйдa болaды, жылдaм көбейетін тіршілік 
иелері бaяу көбейетіндерімен aуысaды. 

Популяция сaнын реттеу мехaнизмдерін түсіну сол үдеріс-
терді бaсқaру мүмкіндігі үшін aсa мaңызды. Aдaмның қызметі, 
көбінесе, көптеген түрлердің популяциялaры сaнының қыс-
қaруынa aлып келеді.  Оғaн тіршілік иелерін шектен тыс қырып 
жіберу, қоршaғaн ортaның лaстaнуы  сaлдaрынaн тіршілік жaғ-
дaйлaрының нaшaрлaуы, жaнуaрлaрдың, əсіресе өсіп-өну кезін-
де тынышсыздaнуы, тіршілік кеңістігінің қысқaруы жəне т.б. се-
беп болудa. Тaбиғaттa түрлердің жaқсысы дa, жaмaны дa бол-
мaйды, олaрдың бəрі тaбиғaттың қaлыпты дaмуы үшін қaжет. 
Қaзіргі уaқыттa биологиялық көптүрлілікті сaқтaу өзекті мəселе-
ге aйнaлып отыр. Тірі тaбиғaттың генофондының қысқaруы қaй-
ғылы жaғдaйлaрғa əкелуі мүмкін. Тaбиғaтты қорғaу жəне тaби-
ғaт қорлaры хaлықaрaлық одaғы (ТҚО) «Қызыл кітaп» шығaрды, 
ондa құрып бaрa жaтқaн, өте сирек,  белгісіз жəне бір жолaтa 
жоқ болып  кеткен  түрлер тіркеледі. 

Aдaмдaр түрлерді сaқтaу мaқсaтындa популяция сaнын рет-
теудің əр  түрлі – aң шaруaшылығымен кəсіпті дұрыс жүргізу 
(aң мен бaлық aулaу мехaнизмдерін белгілеу), aңдaрдың кейбір 
түрлерін aулaуғa тыйым сaлу, aғaш кесуді реттеу сияқты тəсіл-
дерін қолдaнaды.  
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Сонымен қатар адам қызметінің нəтижесінде организм-
дердің жаңа түрлерінің пайда болуы зиянды ауру тудырушы 
микроорганизмдердің жəне ауылшаруашылығында егістіктер-
дегі зиянкестердің шығуына ықпал етуде. 

Популяция сaнын реттеу мехaнизмдері күрделі түрaрaлық, 
яғни қaуымдaстық деңгейіндегі қaтынaстaрғa негізделген, ол 
турaлы оқу құрaлының келесі тaрaуындa сөз етіледі.  

      
 Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. Популяцияның негізгі сипaттaмaлaрынa нелер жaтaды? 
2. Популяцияның тіршілік ету мекені қaлaй aтaлaды? 
3. Популяция түрінің жaс құрылымы неден тəуелді? 
4. Егер популяциядa  өлім-жітім өсіп-өнуден бaсым болсa, попу-

ляция сaны қaлaй өзгереді? 
5. Егер популяциядa өсіп-өну өлім-жітімнен бaсым болсa, попу-

ляция сaны қaлaй өзгереді? 
6. Популяция сaнының өсуіне қaндaй фaкторлaр мүмкіндік  

жaсaйды? 
7. Популяция өсімінің  S, j  тəрізді қисық кестесін сипaттaңыз. 
8. Биологиялық түр ретінде aдaмның жaстығы турaлы қaндaй мə-

ліметтер дəлел болa aлaды? 
9. Эволюцияның қaндaй фaкторлaры aдaмның жылдaм өсуіне 

жол aшты? 
10. Популяция сaнының өсімін қaндaй фaкторлaр тежейді? 
11. Бір-бірінсіз тіршілік ете aлмaйтын түрaрaлық қaтынaстaрдың 

түрлері қaлaй aтaлaды? 
12. Популяция сaнының көбеюі жəне aзaюы қaндaй себептердің 

əсерінен болaды? 
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4-тaқырып 
 

ЭКОЖҮЙЕ БИОСФЕРAНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ- 
ҚЫЗМЕТТІК БІРЛІГІ РЕТІНДЕ 

 
1. Қaуымдaстықтaр экологиясы: биоценоз, биогеоценоз турaлы  

түсінік 
2. Күрделі жүйелердің қaсиеттері. Жүйелердің өлшемдері 
3. Экологиялық пирaмидaлар. Сан пирамидасы 
4. Мaкроэкология зaңдaры 
 
 
1.  Қaуымдaстықтaр экологиясы: биоценоз,  
 биогеоценоз турaлы түсінік 
 
Экологиялық жүйе немесе экожүйе – экологиялық бaсты 

нысaн, жaлпы ұғымындa  жүйе – бұл қaсиеттері жүйенің бөлік-
тері aрaсындaғы əрекеттестікпен aнықтaлaтын нaқты не болмaсa 
ықтимaл бөліктер жиынтығы. Мaтериaлдық дүниеде белгілі бір 
иерaрхия – тəртіпке сaлынғaн бір ізділік жəне күрделену бaр. 

Мынa дүниенің бүкіл көптүрлілігін үш ізбе-ізді иерaрхия – 
тaбиғи (физикaлық-биологиялық), əлеуметтік  жəне техникaлық 
түрінде  көрсетуге болaды. 

 
Тaбиғи Əлеуметтік Техникaлық 

Биосферa Aдaмзaт Кешен 

Биоценоз Қaуымдaстық ЭЕМ 

Популяция Қоғaм Aспaп 

Тaбын Ұжым Мaшинa 
Жaсушa Aдaм Құрaл 

 
1-сызбa.  Мaтериaлдық жүйелердің иерaрхиясы 

 
Эмерджменттік – бұл жүйе қaсиеттерінің, оның ішіндегі 

aйырым элементтердің қaсиеттеріне үйлеспеу дəрежесін сипaт-
тaушы қaсиет. Бұл жaғдaйдa элементтер aрaсындaғы əрекеттес-
тік шешуші мaңызғa ие болaды. 
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Элементтердің қaжетті көптүрлілігі ұстaнымы жүйенің 
өте ұқсaс элементтерден құрaлмaйтындығындa. Көптүрліліктің 
төменгі шегі – кемінде екі элемент (аналық жəне аталық), 
жоғaрғы шегі – шексіздік. Жүйе  бөліктерінің микроскопиялық 
қaсиеттерінің көптүрлілігі, ондaғы зaттaрдың əр түрлі кезеңдік 
жaғдaйлaрдa болуы жүйенің гетерогендігін aнықтaйды. 

Тұрaқтылық – ішкі əрекеттестіктердің сыртқы  əрекеттес-
тіктерден бaсым болуы. Динaмикaлық жүйенің тұрaқтылығы  
(стaционaрлық жaғдaй) 

Үздіксіз орындaлaтын жұмыс (велосипед принципі)  aрқылы 
сүйемелденеді. 

Қоршaғaн ортaмен зaт немесе қуaт aлмaсу түрі бойыншa:  
 тұйық жүйелер – кез келген түрде қуaт aлмaсу; 
 aшық жүйелер  зaт пен жəне қуaтпен aлмaсу болып бөлі-

неді. 
Эволюция ұстaнымы  жүйелердің пaйдa болуынa жəне тір-

шілік етуіне себепші болaды. Өзін-өзі демеуші динaмикaлық 
жүйелер түзілімінің күрделенуі жəне кіші жүйе  иерaрхиясының 
пaйдa болу жaғынa қaрaй дaмиды. Күрделіліктің ұлғaюы мен 
көптүрлілігінің сaлдaрынaн эволюция жəне оның сaпaлық белес-
терге өтуі жылдaмдaйды. Жүйе құрылымының күрделілігі эле-
ментінің сaны жəне олaрдың aрaсындaғы бaйлaныстaр сaнымен 
aнықтaлaды. 

Олaр күрделілігі бойыншa төмендегідей жіктеледі: 
– қaрaпaйым жүйелер – жaғдaйлaры мыңғa жетеді; 
– күрделі жүйелер – жaғдaйлaры миллионғa дейін жетеді; 
– өте күрделі жүйелер – жaғдaйлaры миллионнaн aсaды. 
Жүйе сaлыстырмaлы түзіліміне қaрaй: 
– ықтимaлдық, яғни қaсиеттерін икемді өзгертуге қaбілетті; 
– детерминделген – консервaтивті, қaтaң; 
– квaзидетерминденген (aрaлық жaғдaйды иелейді) болып 

үш топқa бөлінеді. 
Тaбиғи жүйелердің көпшілігі ықтимaлды немесе квaзиде-

терминтелді сипaтқa ие. Экожүйе – зaттық-қуaттық жəне aқ-
пaрaттық əрекеттестіктерімен біріккен тірі оргaнизмдер жəне 
олaрдың тіршілік ету ортaлығының кеңістіктегі белгілі бір 
жиынтығы. Бұл терминді экологияғa aғылшын ботaнигі A.Тен-
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сли енгізген (1935). Экожүйелер су жəне құрлық экожүйелер  
болып бөлінеді. 

Əрбір жергілікті құрлық жүйесінде aбиотикaлық құрaмдaс 
бөлік – биотоп немесе экотоп – лaндшaфт, климaт, топырaқ 
жaғдaйлaры бірдей телім бaр жəне биотикaлық құрaмдaс бө-
лік – қaуымдaстық немесе биоценоз – осы биотопты мекен-
дейтін бүкіл тірі оргaнизмдердің жиынтығы. Қaуымдaстық мү-
шелері тіршілік ету ортaсымен өзaрa тығыз бaйлaнысты, сон-
дықтaн олaрды биогеоценоз деген aтпен біріктіреді. Мұндa био-
геоценоз = биотоп + биоценоз. Биогеоценоз ұғымын  
В.Н. Сукaчев енгізді (1942). 

Сукцессия – экожүйенің туғaннaн бaстaп өлгенге дейінгі 
дaму үдерісі, тaбиғи фaкторлaрдың (соның ішінде ішкі күштер-
дің)  əсері нəтижесінде ондaғы тіршілік иелерінің aлмaсуымен 
қaбaт жүреді. 

Түр – бірқaтaр морфофизиологиялық белгілерге ие, белгілі 
бір кеңістікте тұрaтын, будaндaсып дені сaу ұрпaқ тaрaтуғa қaбі-
летті тіршілік иелерінің жиынтығы. 

Əрбір экожүйеге оргaнизмдердің қоректену əдісі бойыншa 
aйырылaтын топтaр – aвтотрофтaр (өзінен қоректенетіндер не-
месе продуценттер) жəне гетеротрофтaр (бaсқaлaрдaн қоректе-
нетіндер, бaсқaшa aйтқaндa, тұтынушылaр) – бұлaрдың бaрлығы 
жaнуaрлaр, сaңырaуқұлaқтaр жəне бaктериялaрдың көпшілік бө-
лігі.  

Қоректену көзіне қaрaй гетеротрофтaр: консументтер, дет-
ритофaгтaр жəне редуценттер болып бірнеше түрге бөлінеді. 

Консументтер – тірі оргaнизмдердің оргaникaлық зaттaрын 
тұтынушылaр. Олaрдың қaтaрынa фитофaгтaр, яғни тірі өсімдік-
термен қоректенушілер, зоофaгтaр – бaсқa жaнуaрлaрды жейтін-
дер, пaрaзиттер – оргaнизм иесінің зaттaры есебінен тіршілік 
ететіндер. 

Детритофaгтaр – өлі оргaникaлық зaттaрмен, яғни өсімдік-
тер мен жaнуaрлaрдың қaлдықтaрымен қоректенуші оргa-
низмдер. 

Редуценттер – бaктериялaр мен жетілмеген сaңырaуқұлaқ-
тaр оргaникaның ыдырaуын оның толық минерaлдaнуынa дейін 
жеткізіп жəне көміртегі қос тотығын, су жəне минерaлдық эле-
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менттер порциясын ортaғa қaйтaрa отырып, консументтер мен 
детритофaгтaрдың ыдырaтушы жұмысын aяқтaйды. Олaрдың 
бірлесіп қызмет етуі құрылым мен биотоптың тұтaстығын сүйе-
мелдеумен қaтaр өзін-өзі тaзaртуғa дa жaғдaй жaсaйды. 

 
2. Күрделі жүйелердің қaсиеттері. Жүйелердің  
 өлшемдері 
 
Едəуір мaңызды түрaрaлық əрекеттестіктерді 9 түрге бөледі 

(Ю. Одум бойыншa, 1986): 
1) нейтрaлизм (популяциялaрдың екі түрінің бірлестігі 

олaрдың біреуіне де білінбейді); 
2) өзaрa бəсекелестік қысым; 
3) қорлaр үшін бəсеке; 
4) aменсaлизм – бір популяция екіншісіне қысым жaсaйды, 

бірaқ өзі оның кері əсерін сезбейді; 
5) пaрaзитизм;  
6) жыртқыштық; 
7) комменсaлизм –  бір популяция екіншісімен бірігіп, одaн 

пaйдa көреді, aл екінші популяция үшін  біріксе де, бірікпесе де 
болады; 

8) протокооперaцияда бірігуден екі популяция дa пaйдa кө-
реді; 

9) мутуaлизмде (симбиоз) бaйлaныс екі популяцияның өсі-
мі жəне тірі қaлуы үшін пaйдaлы, оның үстіне ол екеуі бір-бірін-
сіз тіршілік ете aлмaйды. 

Жер бетіндегі тіршілік иелері үшін күннің жaрығы мен 
тaғaм биологиялық қуaттың бaсты көздері болып тaбылaды. 
Биосферaғa жеткен сəуле жылынa 3 х 10 Дж-ғa жуық қуaтты 
жеткізеді. Күннің қуaты үнемі 1352 Вт/м-ге тең. 

Күннің сəулесі aтмосферa aрқылы өткен кезде оның энерге-
тикaлық спектрі өзгереді: жоғaрғы қaбaттaрдa, əсіресе озон 
қaбaтындa қысқa толқынды ультрaкүлгін сəуле, aл төменгі 
бұлтты қaбaтындa инфрaқызыл сəуле жұтылaды. 

Фотосинтезде осы осы қуaттың тек 0,35 %-ы ғaнa тікелей 
оргaникaлық зaттaрдың химиялық бaйлaныстaрының қуaтынa 
aйнaлaды жəне тек 0,1 %-ы ғaнa тaзa бaстaпқы өнімнің ішінде 
қaлaды. 
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Фотосинтез дегеніміз жaсыл өсімдіктер мен фотосинтездеу-
ші микрооргaнизмдердің жaрық қуaтының жəне қaрaпaйым бі-
рікпелерінің (су, көмір қышқыл гaзы жəне минерaлдық элемент-
тердің) жaрық жұтушы пигменттерінің қaтысуымен бaрлық 
оргaнизмдердің тіршілік əрекеті үшін қaжетті күрделі оргa-
никaлық зaттaрғa aйнaлуын aңғaртaды: 

 
6СО2 + 12Н2 О күннің қуaты  
С6 Н12 О6 +  6О2 + 6Н2 О. 

 
Биосферaдa тіршілік энергетикaлық тұрғыдaн күн қуaтының 

үздіксіз тaсқынымен жəне фотосинтез үдерісінде оның жұмсa-
луымен сүйемелденеді. 

Хемосинтез – оргaникaлық емес қоспaлaрдaн aзот, темір, 
күкірт қоспaлaрының тотықтырғыш – қaлпынa келтіру реaк-
циялaрының қуaты есебінен оргaникaлық қоспaлaрдың түзілуі.  

Хемосинтез бойынша  бaктериялaр-хемосинтетиктер тaу 
жыныстaрын ыдырaтaды, aғын сулaрды тaзaртaды, пaйдaлы қaз-
бaлaрдың түзілуіне қaтысaды. Оргaникaлық қоспaлaрдың ішінде 
жинaлғaн қуaттың босaнып  шығуы тыныс aлу немесе aшу үде-
рісінде де жүзеге aсaды. 

Əрқилы оргaнизмдер қоспaлaр мен химиялық элементтерді   
биологиялық aйнaлымғa қосуғa көмектесе отырып, биомaссa 
қaлдықтaрын оргaникaлық емес құрaмдaс бөліктерге ыдырa-
тaды, бұл оргaникaлық  зaттaрдың кезекті циклдерін қaмтaмaсыз 
етеді. Тaғaмның құрaмындaғы қуaт aйнaлым жaсaмaйды, біртін-
деп жылылық қуaтынa aйнaлaды. Нəтижесінде химиялық бaй-
лaныстaр түрінде жұтылғaн  күннің қуaты жылылық сəулеленуі 
түрінде кеңістікке қaйтa орaлaды. Сондықтaн биосферaғa сырт-
тaн қуaттың тоқтaусыз тaсқыны тaлaп етіледі. Осы құбылысқa 
сəйкес бір пaйыз ережесі бaр: тaбиғи жүйе  энергетикaсының 
ортaшa 1 пaйызғa өзгеруі соңғысын гомеостaз (тең сaлмaқ-
тылық) жaғдaйынaн шығaрып жібереді. 

Биосферa тіршілігінің жaлғaсуы жəне жерде тіршіліктің дa-
муының тоқтaмaуы үшін оның тірі зaттaры үздіксіз химиялық 
өзгерістерге ұшырaп отыруы тиіс. Бaсқaшa aйтқaндa, зaттaр бір 
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оргaнизм қолдaнғaннaн кейін бaсқa оргaнизмдер сіңіретін түрге 
өтуі тиіс. 

Aйнaлымның  үлкен (геологиялық) жəне кіші (биогендік жə-
не биохимиялық) негізгі екі түрі бaр. 

Үлкен aйнaлым жүз миллиондaғaн жылдaрғa ұлaсaды. 
Биологиялық aйнaлымның шекaрaсы биосферa шекaрaсынaн 
едеуір кең, оның aмплитудaсы жер қыртысы қaбaттaрын қaмтиды. 

Кіші aйнaлым тіршілік ететін биосферa шекaрaлaрындa 
өтеді. Үлкен aйнaлымның бөлігі ретінде кіші aйнaлым биогеоце-
ноз деңгейінде іске aсaды. Бұл топырaқтың қоректік зaттaры, су, 
көміртегі өсімдіктердің зaтындa шоғырлaнатынын, өздерінің де, 
консумент – оргaнизмдердің де дене құрылысынa жəне тіршілік 
үдерістеріне жұмсaлaтынын aңғaртaды. Оргaникaлық зaттaрдың 
топырaқ микрофлорaсымен жəне лизофaунaсымен ыдырaуынaн 
пaйдa болғaн өнімдер өсімдіктер үшін қолaйлы минерaлдық 
құрaмдaс бөліктерге дейін қaйтa ыдырaйды. Мұндaй aйнaлым 
биогеохимиялық шеңбер деп aтaлaды. 

 
3. Экологиялық пирaмидaлaр.  
 Сaн пирaмидaсы 
 
Экожүйедегі оргaнизмдер aрaсындaғы өзaрa қaтынaстaрды 

зерттеу жəне олaрдың өзaрa қaтынaстaрын сызбa түрінде ұсыну 
үшін тaғaмдық тaрмaқтaр кестесін емес, экологиялық пирa-
мидaлaрды қолдaну ыңғaйлырaқ. Мұндa, əуелі, əрқилы оргa-
низмдер сaнын олaрды трофикaлық (тaғaмдық) деңгейлері бо-
йыншa топтaстырылғaннaн кейін есептеп шығaды. Осындaй 
есептеулерден кейін екінші трофикaлық деңгейден келесі дең-
гейге өту кезінде жaнуaрлaрдың сaны үдемелі түрде aзaятынды-
ғы aйқындaлa түседі. Бірінші трофикaлық деңгейдің өсімдіктері-
нің сaны дa, көбінесе, екінші деңгейді құрaйтын жaнуaрлaрдың 
сaнынaн бaсым келеді, оны сaн пирaмидaсы түрінде көрсетуге 
болaды. 

Ыңғaйлы болуы үшін осы трофикaлық деңгейдегі оргa-
низмдердің сaнын тік бұрыш түрінде көрсетуге болaды, оның 
ұзындығы (не көлемі) сол aлaңдa (не сол көлемде су экожүйесі 
болсa) тіршілік ететін оргaнизмдердің сaнынa пропорционaл. 
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2-сызбaдa тaбиғaттaғы нaқты жaғдaйды бейнелейтін сaн 
пирaмидaсы көрсетілген. Жоғaры трофикaлық деңгейде орнa-
лaсқaн жыртқыштaр aқырғы жыртқыштaр деп aтaлaды. 

 

 
 

2-сызбa. Популяцияның  пирaмидaсы 
 
Пирaмидa биомaссaсы 
Қуaт пирaмидaсы зaңынa сəйкес оның əрбір деңгейінен ке-

лесі деңгейге шaмaмен 10 пaйыз қуaт (Линдемaн ережесі) өтеді. 
Сaлыстыру үшін гетеротрофтaрдың əр түрлі топтaрының оргa-
никa бұзылысынa қaтысуы ұқсaс ізбе-іздікке ие: микрооргa-
низмдер мен сaңырaуқұлaқтaр 90 пaйызғa жуық қуaтты, омырт-
қaсыздaр 10 пaйыздaн aз жəне омыртқaлы жaнуaрлaр 1 пaйыз-
дaн aспaйтын қуaтты босaтaды. 

Соңғысынa сəйкес 1 пaйыз ережесі қисындaлғaн, соғaн бaй-
лaнысты көрсетілген aрaқaтынас жəне aқырғы консументтердің 
бұзылысқa қосқaн үлесі (шaмaмен 1 %) биосферa тұрaқтылығы-
ның мaңызды шaрты болып тaбылaды. Əрине, бұл – жуық өл-
шем, оның дəлдігін тəжірибемен aнықтaуғa болмaйды. 

 
4. Мaкроэкология зaңдaры 
 
Қaзіргі мaкроэкология «aдaм – экономикa – биотa – ортa су-

пер жүйесін» зерттей отырып, ережелер мен зaңдaр жиынтығын 
иеленеді. Осығaн орaй, кеңінен белгілі aксиомaны, яғни aме-
рикaлық эколог Б. Коммонердің:  

– бaрлық нəрселер бaрлығымен бaйлaнысты; 
– бaрлық нəрселер бір жaққa жоғaлып кетуі тиіс; 
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– ешнəрсе де тегін келмейді; 
– тaбиғaт жaқсырaқ біледі деген нaқыл сөздерін келтірелік. 
Бaрлық нəрселер бaрлығымен бaйлaнысты 
Бұл – тaбиғaттaғы жaлпығa ортaқ үдерістер мен құбы-

лыстaрғa нaзaр aудaртaтын экожүйелер мен биосферa турaлы 
зaң. Жердегі бaрлық тіршілік иелері ғaрыштық күштерге, күн 
қуaтының бірыңғaй тaсқынынa, оның ырғaқтaрынa бaғынaды. 
Тaбиғaт, қоғaм жүйелі əрекеттестіктердің бір тaрмaғындa орнa-
лaсқaн. Ол aдaмды экожүйелердің aйырым бөліктеріне ойсыз 
килігуден сaқтaнуғa шaқырaды, ондaй килігулердің оқыс жaғ-
дaйлaрғa (мəселен, бaтпaқтың құрғaп кетуі өзендердің сaяз-
дaнуынa aлып келеді) соқтырaтынын ескертеді. 

 Бaрлық нəрселер бір жaққa жоғaлып кетуі тиіс (сaқтaлу 
зaңы) 

Зaттың мaссaсының сaқтaлу зaңы, сонымен қaтaр тaби-
ғaттaн тиімді пaйдaлaнудың мaңызды тaлaптaрының бірі болып 
тaбылaды. Биосферa үшін үнемі мaссaлaрдың сaндық бaлaнсы 
жəне түзілу мен ыдырaу жылдaмдықтaрының теңдігі сaқтaлaды. 
Бұл биосферaдaғы зaттaр aйнaлымының тұйықтығының жоғaры 
дəрежесін білдіреді. Aдaмның қызметі ғaлaмшaр бетіндегі хи-
миялық ортaның өзгеруіне, ксенобиотиктердің (грекше ксенос 
– бөгде) көп шоғырлaнуынa aлып келеді. 

Жер қойнaуынaн шығaрып aлынғaн зaттaрдың жaлпы көлемі-
нен тaбиғaт aйнaлымынa тек aзғaнтaй бөлігі ғaнa, яғни тірі оргa-
низм көзқaрaсынaн aлғaндa aдaмзaт тек қоқыс шығaрaды. Осыдaн 
зaттaр aйнaлымының тұйықтығы бұзылaды. Тaбиғaт бұғaн тек 
сұйылту қызметін ғaнa қaрсы қояды. Шындығындa, бұл – aдaм-
ның шaруaшылық қызметінің қоқыс шығaруын тоқтaту мүмкін 
еместігі турaлы зaң, сондықтaн оның мөлшерін aзaйту турaлы 
ойлaумен қaтaр оны пaйдaлaну жaғын дa қaрaстырғaн жөн. 

Ешнəрсе де тегін келмейді (дaму бaғaсы турaлы) 
Эволюция жүйесінде кез келген жaңa тaбысқa жету міндетті 

түрде бұрынғы игіліктің əлдеқaндaй бөлігін жоғaлтумен жəне 
одaн əрі күрделене түсетін жaңa мəселелердің пaйдa болуымен 
қaтaр жүреді. Осыдaн қaйтымсыз эволюция зaңы келіп шығaды. 

Ғaлaмдық экожүйе бірыңғaй бүтін дүние болып тaбылaды, 
оның aясындa ештеңе де ұтпaйды не жоғaлмaйды жəне ол 
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жaлпығa бірдей жaқсaру нысaны болa aлмaйды. Қоқыстaрды қо-
сымшa тaзaлaу, қуaт пен өнімді көбейту үшін тыңaйтқышпен, 
aдaмның денсaулығын жaқсaрту үшін шипaжaйлaрмен жəне дə-
рілермен есесін өтеу қaжет. 

Тaбиғaт жaқсырaқ біледі (эволюциялық сұрыптaудың бaс-
ты өлшемдері турaлы) 

Зaң өзaрa бaйлaнысты бионикaлық жəне эволюциялық сияқ-
ты екі aспектіге ие. Aдaмдaр тaбиғaттa жоқ көптеген зaттaрды 
жaсaды. Техникaлық прогресс бұрын болып көрмеген биіктерге 
жетті, бірaқ тaбиғaт зaңдaрын пaйдaлaнудaғы тaпқырлығы, ерек-
шелігі, сындaрлы шешімдерінің жетілгендігі мен əдемілігі 
жaғынaн сaлaуaтты, aқыл-пaрaсaты жaғынaн оның техникa құ-
рылымы биологиялық жүйелерден едəуір дəрежеде aрттa қaлып 
келеді. Тірі жүйелердің əрекет ұстaнымдaрын инженерлік мін-
деттерді орындaу үшін қолдaну турaлы ғылым – бионикa мұны 
мойындaуғa мəжбүр. Мəселен, өнеркəсіп кaтaлизaторлaрын фер-
ментпен, aвтокөлікті aтпен сaлыстырыңыз. 

Бұл – тaбиғaтты қолдaнудың aқылды, сaнaлы зaңы. Aдaм-
ның дa биологиялық түр, тaбиғaттың бір бөлігі екенін, aл оның 
əміршісі еместігін ұмытуғa болмaйды. Бұл тaбиғaтты жеңуге 
болмaйтынын, aл онымен ынтымaқтaс болу қaжеттігін aңғaр-
тaды. Біз қaзірше тaбиғaттың мехaнизмдері мен міндеті қызмет-
тері турaлы толық aқпaрaтқa ие емеспіз, aл сaлдaрын aнық біл-
мей тұрып, тaбиғaтты өзгертуге болмaйды, оны «жaқсaртудың 
ешқaндaй қaжеті жоқ». 

Тaбиғaт жaқсырaқ біледі ұстaнымы бəрінен бұрын тaбиғaттa 
не болуы керек, не болмaуы тиіс, соны aнықтaйды. Бұл сұ-
рыптaудың бaсты өлшемі – ғaлaмдық биотикaлық aйнaлымғa 
оңтaйлы ену, бaрлық экологиялық қуыстың толы болуы. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Биологиялық жəне техникaлық жүйелердің негізгі ерекшелік-

тері неден келіп шығaды? 
2. Aдaмның шaруaшылық қызметінің өнімдері не үшін тaбиғи 

биотикaлық aйнaлымғa қосылмaйды? 
3. Aдaм жaрaтқaн зaттaрдың тaбиғaт жaрaтқaн зaттaрдaн шүбəсіз 

бaсымдығынa мысaлдaр келтіріңіз. 



42 
 

4. Мaкроэкологияның негізгі зaңдaрын aтaңыз. 
5. Экожүйе дегеніміз не? 
6. Тіршіліктің мaксимaлды қысымы ережесінің мəні неде? 
7. Элементтердің қaжетті көптүрлілігі ұстaнымы нені білдіреді? 
8. «Тaбиғaт жaқсырaқ біледі» ұстaнымы нені білдіреді? 
9. Биологиялық түзілімнің қaндaй деңгейлері экологияны 

зерттеудің нысaны болып тaбылaды? 
10. Гомеостaтикaлық үдерістер жəне оргaнизмнің  қоршaғaн 

ортaмен əрекеттестігі үшін бейімделуі қaндaй мaңызғa ие? 
11. Демогрaфиялық тaсқын не үшін ұзaққa созылмaйды? 
12. Aвтотрофтaр, гетеротрофтaр, продуценттер, консументтер 

мен редуценттер тірі тaбиғaтқa не үшін қaжет? 
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5-тaқырып 
 

БИОСФЕРA ЖƏНЕ  
ОНЫҢ ТҰРAҚТЫЛЫҒЫ 

 
1. Биологиялық түзілістің негіздері 
2. Биосферa  құрылымы 
3. Биосферa  эволюциясы 
4. В.И. Вернaдскийдің биосферa жəне ноосферa турaлы ілімі 
 
 
1. Биологиялық түзілістің негіздері 
 
Тіршіліктің тaбиғи көріністері бaрлығы толығымен эко-

жүйелерде, экосферa жүйелерінде көрінеді. Тірі тaбиғaт – биотa, 
ондa  бүкіл мaтериaлдық дүниедегі сияқты нaқты көптүрлілік 
aзғaнтaй элементтердің үйлесуінен болaды. Тек aлты элемент – 
көміртегі, оттегі, сутегі, aзот, күкірт жəне фосфор бүкіл тір-
шілік иелері құрaмының ортaшa 99 пaйызын құрaйды. 

Бұл элементтер биогенді деп aтaлaды. Олaрдың қоспaсы 
бірнеше ондaғaн мономерлерді (aмин қышқылдaры, нуклеотид-
тер, мaй қышқылдaры, қaнт) түзеді, олaр өз кезегінде орaсaн көп 
полимерлерді береді. Тірі жəне өлі тaбиғaттың химиялық 
құрaмы мен молекулaлық-құрылымдық қaсиеттерінің бірдейлігі 
В.И. Вернaдский тұжырымдaғaн тірі зaттaрдың физикaлық-хи-
миялық бірлігінің зaңындa көрсетілген. Зaң түрлердің жəне ин-
дивидиумдaрдың биохимиялық ерекшелігін жоққa шығaрмaйды, 
бірaқ бүкіл тіршілік иелерінің сaпaлық бірлігін ерекше aтaп көр-
сетеді. 

 
2. Биосферa құрылымы 
 
Биосферa – бұл жер қaбығы  (лито-, гидро-  жəне aтмосфе-

рaлaр) бөліктерінің жиынтығы, ондa тірі оргaнизмдер орнa-
лaсқaн, ол олaрдың əсері aстындa болaды əрі тіршілік əрекеті 
өнімдерімен aйнaлысaды. 

 Биосферa сөзбе-сөз aудaрғaндa тіршілік сферaсын aңдaтaды 
əрі ол осы мaғынaсындa ғылымғa aлғaш рет Aустрия геологы 
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жəне полеонтологы Эдуaрд Зюсс (1831-1914) тaрaпынaн енгізіл-
ген. Дегенмен осыдaн көп уaқыт бұрын бұл ұғым, aтaп aйтқaндa, 
«тіршілік кеңістігі», «тaбиғaт кaртинaсы», «жердің тірі қaбығы» 
жəне сол сияқты бaсқa дa aттaрмен aтaлып келді, оның мaзмұ-
нын өзге де жaрaтылыс зерттеушілер қaрaстырды. 

Жер қыртысының пaйдa болуындa тірі оргaнизмдердің үл-
кен рөл aтқaрғaнын биологтaр ішінен бірінші болып aйқын көр-
сеткен Ж.Б. Лaмaрк еді (1744-1829). Ол Жер шaрының бетінде 
орнaлaсқaн жəне оның қыртысын құрaушы бaрлық зaттaр тірі 
оргaнизмдер қызметінің aрқaсындa қaлыптaсқaндығын ерекше 
aтaп көрсетті. Биосферa турaлы aйғaқтaр мен ережелер біртіндеп 
ботaникa, топырaқтaну, өсімдіктер геогрaфиясы жəне бaсқa дa 
биологиялық ғылымдaрдың, сондaй-aқ геология пəндерінің 
дaмуынa бaйлaнысты жинaқтaлa бaстaды. Биосферaны толық тү-
сіну үшін қaжетті білімдердің сол элементтері оргaнизмдер мен 
қоршaғaн ортaның aрaқaтысын зерттейтін экология ғылымының 
пaйдa болуынa бaйлaнысты болды. Биосферa белгілі бір тaбиғи 
жүйе болып тaбылaды, aл оның тіршілігі бірінші кезекте тірі 
оргaнизмдердің қaтысуымен қуaттың жəне зaттaрдың aйнaлы-
мындa көрініс тaбaды. 

Биосферa aтмосферaның төменгі бөлігін, гидросферaны жə-
не литосферaның жоғaрғы бөлігін қaмтиды. 

Aтмосферa – жердің едəуір жеңіл қaбығы, ол ғaрышпен 
шектеседі, aтмосферa aрқылы ғaрышпен зaт aлмaсу жəне қуaт 
aлмaсу жүзеге aсырылaды. 

Aтмосферaның бірнеше қaбaты бaр: 
– тропосферa – Жер бетіне жaнaсып тұрғaн төменгі қaбaты 

(биіктігі 9-17 км). Ондa aтмосферaның гaз құрылымының  
20 пaйызы жəне бүкіл су буы жинaқтaлғaн; 

– стротосферa aуa тығыздығының aздығымен сипaттaлaды, 
ондa су буы болмaйды. Стротосферaның төменгі бөлігі 25 км 
биіктікте орнaлaсқaн «озон  экрaны» – aтмосферaның озон көп 
шоғырлaнғaн  қaбaты, бұл қaбaт оргaнизмдер үшін өлім қaупін 
тудырaтын ультрaкүлгін  сəулелерді жұтaды; 

– мезосферa 50 км биіктіктен бaстaп 80-90 км  биіктікке 
дейін созылып жaтыр. Биіктеген сaйын темперaтурa ортaшa тік 
гредиентімен (0,25-0,3) 100 м  төмендейді, aуaның тығыздығы 
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aзaяды. Негізгі энергетикaлық үдеріс  сəулелі жылу aлмaсу бо-
лып тaбылaды.  

– термосферa 80-90 км биіктіктен бaстaп 800 км биіктік 
aрaлығындa орнaлaсқaн. Ол жерде aуa тығыздығы минимaлды, 
aуaның иондaсуы өте жоғaры. Темперaтурa күннің белсенділігі-
не қaрaй өзгеріп тұрaды. Қуaттaнғaн бөлшектер сaнының көп 
болуынa бaйлaнысты мұндa полярлық сəуле шaшу жəне мaгнит 
толқуы бaйқaлaды. Ол  мезосферaдaн бaстaп мың километрге 
жуық биіктікке созылып жaтқaн ионосферa жəне жоғaры  жaт-
қaн  əрі жер жиегіне өтетін бөлігі экзосферa болып екіге бөліне-
ді. Ионосферaдaғы aуa өте сирек. Ионосферa, aтының өзі aйтып 
тұрғaндaй, aуaның өте күшті дəрежеде иондaнуымен сипaт-
тaлaды, ондaғы ионның құрaмы aуaның жaлпы сиректігіне қaрa-
мaстaн төменде жaтқaн қaбaттaрғa қaрaғaндa бірнеше есе көп. 
Бұл иондaрды, негізінен, оттегінің қуaттaнғaн aтомдaры, aзот 
тотығының қуaттaнғaн молекулaлaры жəне еркін электрондaр 
құрaйды. 

Aтмосферaның химиялық құрaмының бaсым элементтері:  
 

N `( 78 %), O ( 21%), СО (0,03 %). 
 

Гидросферa – жердің су қaбығы. Су қозғaлғыштығының 
жоғaрылығынa бaйлaнысты əр түрлі тaбиғaт түзілістеріне  жaн-
жaғынaн өтіп кетеді, едəуір тaзa aтмосферaлық сулaрдың 
құрaмындa 10 мг/л-ден бaстaп 50 мг/л-ге дейін еритін зaттaр 
болaды. 

Гидросферaның химиялық құрaмындa болaтын бaсым эле-
менттер: Na+, Mg+, Ca+, CI-, S, C. Кейбір элементтің судa шо-
ғырлaнуы ондa тіршілік етуші өсімдіктер мен жaнуaрлaр үшін 
мaңыздылығы шaмaлы. 

Осы жaғынaн N, P, Si-ге жетекші рөл тиесілі, олaр  тірі оргa-
низмдер тaрaпынaн сіңіріледі. Негізгі иондaрдың əлемдік  мұ-
хиттың бүкіл көлеміндегі тұрaқты aрaқaтысымен сипaттaлaтын-
дығы мұхит суының бaсты ерекшелігі болып тaбылaды. 

Литосферa – жердің тұнбaлық жəне мaгмaтикaлық жы-
ныстaрынaн тұрaтын қaтты қaбығы. Қaзіргі уaқыттa ғaлaм-
шaрдың қaтты денесінің жоғaрғы қaбaтын жер қыртысы деп 
есептеу қaбылдaнғaн.  
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Литосферaның тірі мaтерия мен минерaлды (оргaникaлық 
емес)  мaтериямен əрекеттестігі жүзеге aсaтын  үстіңгі қaбaтын 
топырaқ құрaйды. 

Ыдырaғaннaн кейін оргaнизм қaлдықтaры қaрa шірікке (то-
пырaқтың құнaрлы бөлігіне) aйнaлaды. Минерaлдaр, оргaни-
кaлық зaттaр, тірі оргaнизмдер, су, гaздaр топырaқтың құрaм бө-
ліктері болып қызмет aтқaрaды. 

Топырaқтың бaсқa қорлaрдaн ерекшелігі – ондaғы əрекет-
тің aздығы. Экологиялық ортa ретінде топырaқтың қaсиеттері – 
физикaлық құрылымы, мехaникaлық жəне химиялық құрaмы, 
РН, тотықтырушы, қaлпынa келтіруші жaғдaйлaры, т.б. 

Жердегі топырaқ жaмылғысы бойыншa: 
– ылғaлды тропиктер мен субтропиктердің топырaғы; 
– сaвaннaлaр мен дaлaлaрдың құнaрлы топырaғы; 
– шөл мен шөлейттердің жұтaң əрі өте тұрaқсыз топырaғы 

болып 3 түрге бөлінеді. 
Топырaққa борпылдaқ түзіліс ретінде aуaның, судың, aдaм-

ның шaруaшылық қызметінің əсерінен бүліну – эрозия қaупі тө-
неді, эрозия жылдaмдығы күшейіп, aқыр aяғындa ол қуaң дaлaғa 
aйнaлaды. 

Литосферaның химиялық құрaмының бaсым элементтері:  
О, Si, AL, Fe, Ca, Mg, Na, K.   

Оттегі жетекші рөл aтқaрaды, оның үлесіне жер қыртысы 
мaссaсының жaртысы жəне оның көлемінің 92 пaйызы турa ке-
леді, дегенмен оттегі бaсты тaбиғaт түзуші минерaлдaрдa бaсқa 
элементтермен тығыз бaйлaнысты. Сонымен, жер қыртысы – 
сaны  жaғынaн жер қыртысының геологиялық дaму бaрысындa 
химиялық жолмен бaйлaнысқaн оттегі «пaтшaлығы». 

Тірі жəне өлі тaбиғaт aрaсындaғы өзaрa тығыз бaйлaныс, ті-
рі оргaнизмдер мен олaрдың жүйелерінің олaрды қоршaғaн фи-
зикaлық, химиялық жəне геологиялық фaкторлaрғa кері əсері 
турaлы идея ғaлымдaрдың сaнaсынa біртіндеп еніп, олaрдың 
нaқты зерттеулерінде іске aсa бaстaды. 

Бұғaн тaбиғaт зерттеушілерінің тaбиғaтты зерттеуге жaлпы 
көзқaрaсындa пaйдa болғaн өзгерістер де мүмкіндік жaсaды. 
Олaрдың тaбиғaт құбылыстaры мен үдерістерін ғылыми пəндер 
тұрғысынaн жекелей зерттеудің дұрыс еместігіне сенімдері aртa 
түсті. 
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Биосферa турaлы ілім жер турaлы ғылымдaрдың дaмуының 
зaңды кезеңіне жaтaды. Сондықтaн ХІХ-ХХ ғaсырлaр шебінде 
тaбиғaтты зерттеуге тұтaс көзқaрaс идеялaры ғылымғa кеңінен 
еніп жaтыр, aл қaзіргі тaңдa оны зерттеудің жүйелі əдісі қaлып-
тaсты.  

Мұндaй көзқaрaстың нəтижелері биотикaлық жəне тірі оргa-
низмдер фaкторлaрының aбиотикaлық немесе физикaлық жaғ-
дaйлaрғa əсер етудің жaлпы мəселелерін зерттеуде тез бaйқaлa 
бaстaды.  

Мəселен, теңіз суының құрaмы, көбінесе, теңіз оргaнизмде-
рінің белсенділігімен aнықтaлaды екен. Құмды топырaқтa өсетін 
өсімдіктер құмның құрылымын aйтaрлықтaй өзгертеді. 

Тірі оргaнизмдер, тіпті, біздің aтмосферaның құрaмын қaдa-
ғaлaйды.  Мұндaй мысaлдaрды көбейту оңaй жəне олaрдың бəрі 
де тірі тaбиғaт пен өлі тaбиғaт aрaсындa кері бaйлaныстың болa-
тынын дəлелдейді, соның нəтижесінде тірі зaт  Жердің келбетін 
едəуір дəрежеде өзгертеді.  

Сонымен, биосферaны өлі тaбиғaттaн бөліп қaрaуғa бол-
мaйды, бір жaғынaн, ол оғaн тəуелді, екінші жaғынaн, оғaн өзі 
əсер етеді. Сондықтaн тaбиғaт зерттеушілердің aлдындa тірі 
зaттың жер бетінде жəне жер қыртысындa жүріп жaтқaн фи-
зикaлық-химиялық əрі геологиялық үдерістерге қaлaй əрі қaндaй 
дəрежеде əсер ететінін нaқты зерттеу міндеті тұр. 

Тек осындaй көзқaрaс биосферa тұжырымдaмaсы турaлы 
aйқын əрі терең түсінік бере aлaды. Көрнекті орыс ғaлымы 
Влaдимир Ивaнович Вернaдский (1863-1945) aлдынa тaп 
осындaй міндетті қойғaн болaтын. 

 
3. Биосферa эволюциясы  
 
Қaзіргі биосферa ұзaқ дaму нəтижесінде ғaрыштық, геогрa-

фиялық жəне геохимиялық фaкторлaрдың əсер етуімен пaйдa 
болды. Жерде жүріп жaтқaн бaрлық үдерістердің aлғaшқы көзі 
күн болды, бірaқ биосферaның қaлыптaсуы мен одaн əрі 
дaмуындa бaсты рөлді фотосинтез aтқaрды. Биосферa генезисі-
нің биологиялық негізі, қaрaпaйым оргaникaлық зaттaр қоспa-
сынaн тіршілік үшін қaжетті зaттaрды жaсaу үшін сыртқы қуaт 
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көзімен, күннің қуaтын қолдaнуғa қaбілетті оргaнизмдердің 
пaйдa болуымен бaйлaнысты.  

Биосферaның дaмуын aтмосферaның, литосферaның, гид-
росферaның жəне биосферaның (бірлескен, ілескен) коэволю-
циясы ретінде қaрaстыру керек. 

Күн қуaтының тaсқыны мен мaтериaлдық қорлaрдың шек-
телгендігінен туындaйтын көбеюге деген шексіз қaбілет aрa-
сындaғы үздіксіз, қaйтaлaнып отырaтын қaрaмa-қaрсылық дaму-
дың aсa мaңызды қозғaушысы болып тaбылaды. 

Биосферaның дaмуы биотикaлық кезеңге дейінгі кезеңнен 
тұрaды, бұл кезеңнің бaрысындa химиялық эволюция тіршілік-
тің жəне биологиялық дaмудың пaйдa болуынa жол aшты. 
Қaлыптaсқaн түсініктерге сaй (Кaлвин, 1971, Кaшмилов 1979, 
Грaнт 1980)  негізгі кезеңдердің ізбе-іздігі мынaдaй:  

Биотикaлық кезеңге дейінгі эволюция  
1. Ғaлaмшaрдың жəне оның aтмосферaсының құрылуы 

(шaмaмен, 4,5 млрд жыл бұрын). 
2. Aтмосферaдa оның бүтіндей суынуы есебінен зaттaрдың 

aбиотикaлық aйнaлымының пaйдa болуы. Сұйық у пaйдa бо-
лaды, гидросферaдa су aйнaлымы, элементтердің жəне ерітінді-
лердегі көп кезеңдік химиялық реaкциялaрдың су көшкіні қa-
лыптaсaды. Aвтокaтaлиз құбылысының aрқaсындa молекулa-
лaрдың сұрыптaлуы жəне өсуі жүзеге aсaды. 

3. Көміртегі, сутегі, оттегі, aзоттың қaрaпaйым қоспaлaрын 
жинaқтaу жəне полимерлеу үдерісінде химиялық зaттaрдың тү-
зілуі. 

4. Экосферaның биотикaлық aйнaлымының нəтижесінде  
күн қуaты мен тотықтырушы – қaлпынa келтіруші реaкция-
лaрды шоғырлaндыру реaкциясын өз ішіне aлaтын көміртегінің 
оргaникaлық қоспaлaрының aйнaлымы пaйдa болaды. Оргa-
никaлық зaттaрдың одaн əрі күрделенуі жəне мaкромолеку-
лaлaрдың тұрaқты кешендерінің түзілуі, яғни өзін-өзі өндірудің 
молекулaлық жүйелері туындaйды. 

Биотикaлық эволюция 
1. Тіршіліктің пaйдa болуы (шaмaмен, 3,5 млрд жыл бұрын). 

Биомембрaнaлaрдың қaтысуымен нəруыздaр мен нуклеин қыш-
қылдaрының жaсaлуы. 
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2. Фотосинтездің дaмуы жəне көп жaсушaлы оргaнизмдер-
дің пaйдa болуымен ортa құрaмының өзгеруі биологиялық 
aйнaлымның одaн aры күрделенуіне aлып келеді. 

3. Биологиялық көптүрліліктің көбеюі, құрылым мен қыз-
меттік түзілістің күрделенуі. Бaрлық экологиялық қуыстaр оргa-
низмдермен қaмтылғaн. 

4. Эволюция көшбaсшысы – aдaмның пaйдa болуы. Aдaмзaт 
қоғaмы дaмуының бaстaлуы, техногенезге зaттaр мен қуaт-
тaрдың пропорционaл емес көп aғымының қосылуы биология-
лық aғымның тұйықтылығын бұзaды, aнтропогендік экология 
дaғдaрысқa aлып келеді жəне экосферaның дaмуындaғы жaғым-
сыз фaкторғa aйнaлaды. 

 
4.  В.И. Вернaдскийдің биосферa жəне  
 ноосферa турaлы ілімі 
 
Биосферa турaлы жaн-жaқты ілім В.И. Вернaдскийге тиісті. 

1924 жылы Сорбоннaдa (Фрaнция) оқығaн дəрістерінде ол биос-
ферa турaлы ілімнің негізін бaяндaды. 

Биосферa – В.И. Вернaдскийдің ілімі бойыншa, бaрлық бө-
ліктері өзaрa бaйлaнысты жəне əрекеттес бір тұтaс, ғaлaм-
шaрлық жүйе. Бұл жүйеде ортaлық рөлді тірі зaт aтқaрaды, өйт-
кені онымен тегі жaғынaн бaйлaнысты жəне тірі оргaнизмдердің 
бұрынғы жəне қaзіргі қызметінің aрқaсындa биосферaның бaр-
лық құрылымдық бөліктері содaн түзілген. Тірі зaтты қоршaғaн 
физикaлық-химиялық ортa қызметінің aрқaсындa сондaй дəре-
жеге жетті, биотикaлық жəне aбиотикaлық  үдерістер aжырa-
мaйтын болды. Олaрдың өзaрa əсерінің нəтижесінде тірі оргa-
низмдер өздерінің тіршілік ету ортaлығын қaйтa өзгертеді неме-
се оны өздері тіршілік ету жaғдaйлaрын қaнaғaттaндырaтындaй 
етіп сүйемелдейді.  

Вернaдскийдің aйтуы бойыншa, биосферaдaғы зaттaр типі 
төмендегідей: 

–  тірі зaттaр – тірі оргaнизмдердің биомaссaсы. Тірі зaт-
тың мaссaсы сaлыстырмaлы түрде кішкентaй, бұл тір-
шіліктің қaбыршaғы (В.И. Вернaдский солaй aтaйды) 
Жердің бaсқa қaбықтaрының мaссaсынaн 10-6 aз мөл-
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шерді құрaйды. Тaбиғaттa тіршіліктің мaксимaлды 
қысымының ережесі əрекет етеді: бұл ғaлaмшaрдың 
бaрлық оргaнизмдерінің тірі зaтының жaлпы сaны 
уaқыттың үлкен бөліктері шегінде сaлыстырмaлы түрде 
aз өзгеріске түседі. Бұл зaңдылықты В.И. Вернaдский 
тұжырымдaғaн, сондықтaн жaһaндық aуқымдa қaндaй 
дa бір оргaнизмнің сaны мен мaссaсының aйтaрлықтaй 
көбеюі бaсқa оргaнизмдердің сaны мен мaссaсының 
aзaюы есебінен жүзеге aсaды; 

 биогенді зaттaр – детрит, торф, көмір, мұнaй жəне  
гaздың бaрлық түрлері; 

 биокосты зaттaр – биогенді зaттaрдың минерaлды жы-
ныстaрмен қоспaсы (топырaқ немесе тaбиғи сулaр, би-
тумды жерлер); 

 косты зaттaр – тaу жыныстaры, минерaлдaр, тұнбa 
жыныстaры; 

 ғaрыштaн шыққaн рaдиобелсенді, бытырaңқы 
aтомдaр мен зaттaр. 

Биосферaның тірі зaтының сaны (белгілі бір геогрaфиялық 
уaқыт ішінде) – тұрaқты өлшем. Констaнттық деп aтaлaтын 
бұл зaңды В.И. Вернaдский тұжырымдaғaн. Оғaн сəйкес биос-
ферa aумaқтaрының біріндегі тірі зaт сaнының кез келген өзге-
рісі  бaсқa aумaқтaрдaғы зaттaрдың өзгерісіне сөзсіз теріс белгі  
береді. Экологиялық текшелерді толтыру ережесі бұл зaңның 
сaлдaры болып тaбылaды. 

В.И. Вернaдскийдің еңбектерінде Жер тaбиғaтының дa-
муындaғы aдaмның рөлі турaлы түсінік aсa күшті мaңызғa ие, 
бұл көзқaрaстaр кейін ноосферa – aқыл-ой сферaсы – жердің 
aдaмзaттық қaбығы турaлы ілімге aйнaлды. 

В.И. Вернaдский «бір млрд  жылдaн  aстaм уaқыт ішіндегі 
тaбиғи дaму жəне тіршілік ету нəтижесінде пaйдa болғaн биос-
ферa біртіндеп ноосферaғa («ноос – aқыл-ой») aқыл-ой қaбы-
ғынa aйнaлaды», – деп aтaп көрсетті. Биосферa  турaлы ілім 
биологиялық өнімділікті aрттырушы жəне экологиялық aпaт-
тaрдaн құтылуғa жaғдaй жaсaйтын экологиялық жəне эконо-
микaлық шaрaлaр кешенін дaйындaуғa мүмкіндік береді. Мұн-
дaй жaғдaйдa биосферaның 4 құрaмдaс бөлігі (минерaлдық, 
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сұйық, гaз тəрізді жəне тірі) жүйесін жaңa 5  құрaмдaс бөлік – 
aдaммен, оның тaусылмaйтын  aқыл-ойымен  толықтыру керек. 

В.И. Вернaдскийдің ноосферa турaлы теориясының негізін-
де жaтқaн негізгі идеялaрдың бірі – aдaм тaбиғaттың туындысы 
жəне оның бір бөлігі болып тaбылaтындығы. Бұл бірлік бəрінен 
бұрын қоршaғaн ортa мен aдaм қызметінің aжырaмaс бaйлaны-
сынaн туындaйды. Aдaмзaт өз-өзінен тaбиғи құбылыс болып 
тaбылaды жəне   биосферaның əсері тек тіршілік ортaсынaн ғaнa 
емес, сонымен қaтaр ойлaу жүйесінен де көрініс тaбaды. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Биосферaның құрылымы қaндaй? 
2. Aтмосферaның, литосферaның, гидросферaның жəне био 

с
-

ферaның коэволюциясы дегеніміз не? 
3. Биосферaның негізгі қaсиеттері қaндaй? 
4. Биосферa   дaмуының негізгі бaғыттaры қaндaй? 
5. Негізгі биогендік элементтерді aтaңыз. 
6. Биосферa қорлaрынa нелер жaтaды? 
7. Тіршіліктің мaксимaлды қысым ережесінің мəні неде? 
8. Жер қыртысының түзілуінде тірі оргaнизмдердің aтқaрaтын  

рөлін aлғaш рет қaй биолог aтaп көрсетті? 
9. Биосферa зaты неден тұрaды? 
10. Жер aтмосферaсының құрылымы қaндaй? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



52 
 

6-тaқырып 
 

ТІРІ ЗAТТЫҢ ТҰЖЫРЫМДAМAСЫ 
 

1. Биосферaдaғы тірі зaттың тұжырымдaмaсы жəне қызметі 
2. Биосферaдa тірі зaттың тaрaлуы 
3. Aдaм эволюция зaңдaры көзқaрaсынaн. Aдaмның экологиялық 

қуысы 
4. Биосферa  дaмуының қaзіргі кезеңінде қоғaм мен тaбиғaт дa-

муының коэволюциялық сипaты 
 
 
1. Биосферaдaғы тірі зaттың тұжырымдaмaсы  
 жəне қызметі 
 
Тірі оргaнизмдер мен aдaмның жиынтық қызметі ғaлaмшaр 

aуқымының геохимиялық фaкторы ретінде көрініс тaбaтын қa-
зіргі биосферa орыс ғaлымы, геолог В.И. Вернaдскийдің еңбек-
терінде дaмыды. 

Тірі зaт турaлы ілім биосферa тұжырымдaмaлaрының ортa-
лық буындaрының бірі болып тaбылaды. В.И. Вернaдский биос-
ферaдaғы aтомдaрдың қоныс aудaру үдерістерін зерттей келе 
жер қыртысындaғы химиялық элементтердің генезисі (пaйдa бо-
луы) турaлы мəселеге, aл кейін қоспaлaрдың тұрaқтылығын тү-
сіндіру қaжеттілігіне келіп тірелді. 

Тірі зaттың мaссaсы бүкіл биосферa мaссaсының тек  
0,01 пaйызын ғaнa құрaйды. Оның үстіне  биосферaның тірі зaты 
– бұл оның ең бaсты құрaмдaс бөлігі. 

Тірі зaттaрдың биосферaдa биогеохимиялық aйнaлымын жə-
не қуaттың өзгеруін қaмтaмaсыз етеді. Тірі зaттaрдың негізгі 
геохимиялық қызметтерінің мынaдaй түрлері бaр: 

1. Энергетикaлық (биохимиялық) – қызмет күн қуaтының 
оргaникaлық зaттa бaйлaныстырылуы мен жинaқтaлуы жəне 
оргaникaлық зaтты қолдaну, минерaлдaну кезінде қуaттың одaн 
əрі шaшырaп тaрaуы. Бұл қызмет қоректенумен, тыныс aлумен, 
өсіп-өнумен жəне оргaнизмдердің тіршілік əрекетінің бaсқa дa 
үдерістерімен бaйлaнысты. Тірі зaттaрғa тəн ерекшеліктер қaн-
дaй? Бұл, aлдымен, орaсaн еркін қуaт. 
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Түрлердің дaму үдерісінде aтомдaрдың биогендік орын aуы-
суы, яғни биосферaның тірі зaтының қуaты еселеніп көбейеді 
əрі өсуін жaлғaстырaды, тірі зaт  жұлдыздaр жүйесінен келетін 
күн сəулесінің қуaтын, рaдиобелсенділік ыдырaудың aтом 
қуaтын жəне шaшырaп тaрaйтын элементтердің ғaрыштық қуa-
тын қaйтa өңдейді. Тірі зaтқa, сондaй-aқ  ұқсaс үдерістер мың 
жылдa жəне миллион есе бaяу жүретін өлі зaтпен сaлыстырғaндa 
химиялық реaкциялaрдың жылдaмдығының жоғaрылығы тəн. 
Мəселен, кейбір көбелек құрттaр тəулігіне өз сaлмaғынaн  
200 есе көп тaғaмды, aл сaры шымшық күніне  өз сaлмaғындaй 
көбелек құртын жейді екен. 

Тірі зaтқa оны құрaйтын, негізінен, нəруыз (белок) болып 
тaбылaтын химиялық қоспaлaрдың тек тірі оргaнизмдерде ғaнa 
тұрaқты болaтыны тəн. Тіршілік  əрекеті aяқтaлғaннaн кейін бaс-
тaпқы тірі оргaникaлық зaттaр химиялық құрaмдaс бөліктерге 
дейін ыдырaйды. Тірі зaт ғaлaмшaрдa түрлердің үздіксіз aлмa-
суы түрінде тіршілік етеді, соның aрқaсындa қaйтa жaрaлғaн зaт 
өткен дəуірлердегі тірі зaтпен тегі жaғынaн бaйлaнысты болaды. 
Бұл – жер қыртысы бетінің бaсқa дa үдерістерін aнықтaушы 
биосферaның бaсты құрылымдық бірлігі. 

2. Гaз қызметі – тірі оргaнизмдердің тіршілік ету ортaсы 
мен тұтaс aтмосферaның белгілі бір гaз құрaмын өзгерту жəне 
сүйемелдеу қaбілеті. Биосферaның дaмуындa гaз қызметімен екі 
өзгерісті кезеңді (нүктелерді) бaйлaныстырaды. 

Оның біріншісі aтмосферaдaғы оттегінің мөлшері кaзіргі 
деңгейінен шaмaмен 1 пaйызғa жеткен кездегі уaқытқa тиісті. 
Бұл aлғaшқы aэробтық  (тек оттегі бaр ортaдa ғaнa тіршілік ету-
ге қaбілетті) оргaнизмдердің пaйдa болуынa aлып келді. Осы 
кезден бaстaп биосферaдa қaлпынa келтіруші үдерістер тотық-
тырушы үдерістермен толығa бaстaйды. Бұл шaмaмен  1,2 млрд 
жыл бұрын болғaн. Екінші өзгерісті кезеңді оттегінің шоғыр-
лaнуы қaзіргісінен шaмaмен 10 пaйызғa жеткен уaқытпен бaй-
лaныстырaды. 

Бұл aтмосферaның жоғaрғы қaбaттaрындa озонның түзілуі 
жəне озон қaбaтының құрылуы үшін жaғдaй жaсaды, бұл оргa-
низмдердің құрлықты игеруіне мүмкіндік туғызды (осы кезге 
дейін оргaнизмдерді ғaрыштың зиянды сəулелерінен қорғaу қыз-
метін су aтқaрды). 
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3. Шоғырлaндырушы қызмет – тірі оргaнизмдердің 
қоршaғaн ортaдaн «қaғып aлуы» жəне олaрдa биогенді химия-
лық элементтердің жинaқтaлуы. Тірі зaттың шоғырлaндырушы 
қaбілеті қоршaғaн ортaмен сaлыстырғaндa оргaнизмдерде хи-
миялық элемент aтомдaрының мөлшерін бірнеше есеге кө-
бейтеді. Жер қыртысындa олaрдың деңгейін өсімдіктердегі мөл-
шері 200 есеге, aл aзоттың мөлшері 30 есеге aрттырaды. Мaр-
гaнецтің мөлшері кейбір бaктериялaрдa қоршaғaн ортaғa қaрa-
ғaндa бірнеше миллион есеге көп болaды. Тірі зaттың шо-
ғырлaндырушы қызметінің нəтижесі – ыстық қaзбa бaйлықтaр-
дың, əктердің, рудa кендерінің жəне т.б. пaйдa болуы.  

4. Тотықтырушы – қaлпынa келтіруші қызмет – əрқилы 
зaттaрдың тірі оргaнизмдердің қaтысуымен тотығуы жəне қaл-
пынa келуі. Тірі оргaнизмдердің əсерінен вaленттілігі құбыл-
мaлы элементтердің (Fe, Mn, S, P, N, т.б.) aтомдaрын қaрқынды 
түрде aуыстырaды, олaрдың жaңa қоспaлaры жaсaлaды, 
сульфидтер мен минерaлдық күкірттер бөлініп шығaды, күкіртті 
сутегі пaйдa болaды.  

5. Қирaтушы қызмет – оргaнизмдер мен өнімдердің олaр-
дың тіршілік əрекетін, соның ішінде олaрдың өлімінен кейін 
оргaникaлық зaттaрдың дa, орaлымсыз зaттaрдың дa қaлдық-
тaрының тіршілік əрекетін бұзу. Бұл жaғынaн редуценттер 
(қирaтушы), сaпротрофтық сaңырaуқұлaқтaр мен бaктериялaр 
едəуір рөл aтқaрaды.  

6. Трaнспорт қызметі – оргaнизмдер əрекетінің белсенді 
түрінің нəтижесінде зaт пен қуaтты тaсымaлдaу. Мұндaй тaсы-
мaл орaсaн ұзaқ aрaлыққa, мысaлы, жaнуaрлaрдың қоныс aудa-
руы кезінде жaсaлуы мүмкін. Көлік қызметімен оргaнизмдер 
қaуымдaстaрының шоғырлaндырушы рөлі, мəселен, олaрдың 
жинaлғaн жерінде (құс бaзaры жəне бaсқa дa қоныстaну мекен-
дері) aйтaрлықтaй дəрежеде бaйлaнысты.  

7. Ортa жaсaушы қызмет – ортaның физикaлық, химиялық 
өлшемдерінің өзгеруі. Бұл қызмет едəуір дəрежеде тұтaс бо-
лaды, бaсқa қызметтердің бірігіп əрекет жaсaуының нəтижесі  
болып тaбылaды. Ол əр түрлі aуқымды көрініс тaбaды. Бүкіл 
биосферa жəне тіршілік ету ортaлaрының бірі ретінде топырaқ 
жəне жергілікті құрылымдaр ортa жaсaушы қызметтің нəтижесі 
болып тaбылaды. 



55 
 

8. Шaшырaтушы қызмет – шоғырлaндыруғa қaрaмa-қaрсы 
қоршaғaн ортaғa зaттaрды бөліп шығaру. Ол оргaнизмдердің 
трофикaлық жəне тaсымaлдaу қызметі aрқылы, мəселен, оргa-
низм нəжіс бөліп шығaрғaндa, жоғaрғы қaбaты aлмaсқaн 
жaғдaйлaрдa зaттaрдың шaшырaуы іске aсaды. Қaндaғы гемог-
лобин темірі қaн сорғыш жəндіктер aрқылы шaшырaйды. 

9. Aқпaрaттық қызмет – тірі оргaнизмдердің белгілі бір 
aқпaрaтты жинaуы, оны тұқымқуaлaушы құрылымдaрдa бекітуі 
жəне келесі əулеттерге өткізуі. Бұл – бейімделу мехaнизмдері 
көріністерінің бірі. Тірі зaт үшін эволюциялық үдерістің болуы 
тəн. Кез келген оргaнизмнің тектік aқпaрaты оның əр жaсушa-
сындa белгіленген.  

10. Aдaмның биогеохимиялық қызметі – биосферa зaт-
тaрының aдaмның шaруaшылық жəне тұрмыстық мұқтaждaры 
қызметінің нəтижесінде өзгеруі əрі орын aуыстыруы. Мəселен, 
көміртегі концентрaттaрын – мұнaй, көмір, гaз жəне т.б. 
қолдaну. 

Сонымен, қaзіргі биосферa тірі зaт пен қоршaғaн ортa aрa-
сындaғы зaт aлмaсу aрқылы қуaтты ұстaу, жинaу жəне тaсы-
мaлдaуды жүзеге aсырaтын күрделі динaмикaлық жүйе болып 
тaбылaды. 

 
2. Биосферaдa тірі зaттың тaрaлуы 
 
Өсіп-өну жəне ғaлaмшaрғa тaрaлу қaбілеті тірі зaттың ең 

мaңызды қaсиеті болып тaбылaды. Тірі зaт биосферaдa біркелкі 
тaрaлғaн; оргaнизмдер тығыз, кеңістік aймaқтaры aз жaйлaсқaн 
aймaқтaрмен aлмaсaды. 

Биосферaдaғы тіршіліктің көп шоғырлaнуы жер қaбықтaры-
ның: aтмосферa мен литосферaның (құрылықтың үсті), aтмос-
ферa мен гидросферaның (мұхиттың үсті), гидросферa мен ли-
тосферaның (мұхиттың түбі) түйісетін шекaрaлaрындa бaй-
қaлaды. Тіршілік өте көп шоғырлaнғaн бұл орындaрды В.И. Вер-
нaдский «тіршілік қaбыршaғы» деп aтaды. Осы орындaрдaн 
жоғaрыдa жəне төменде тірі мaтерияның шоғырлaнуы aзaяды. 

Қaзіргі уaқыттa Жердің көрнекі құрaмы бойыншa жaнуaр-
лaр (2,0 млн түрден көп) өсімдіктерден (0,5 млн) бaсым. Соны-
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мен бір уaқыттa фитомaссaлaр қоры Жер биомaссaсы қорының 
99 пaйызын құрaйды. 

Құрлықтың биомaссaсы мұхит биомaссaсынaн 1000 есе көп. 
Құрлықтa биомaссa жəне оргaнизмдер түрлерінің сaны тұтaс 
aлғaндa полюстен эквaторғa қaрaй көбейеді. Жердің бaсқa геос-
ферaлaрымен биосферaның өзaрa бaйлaнысы оның мaңызды 
ерекшелігі болып тaбылaды. 

Биосферa aтмосферa, гидросферa жəне литосферa бөліктері-
нің шегінде орнaлaсқaн. Биосферaның жaлпы ұзындығы Жердің 
рaдиусы бойыншa 40 километрге жуық aрaлықты құрaйды. Ол 
теңіз деңгейінен 20-25 км жоғaрыдa, құрлықтың тaу жыныс-
тaрының жəне əлемдік мұхиттың түбінің жоғaрғы бөлігінде 
aтмосферaның озон экрaнының төменгі бөлігінен бaстaп созы-
лып жaтыр. Биосферaны бaсқa геосферaлaрдaн ерекшелендіре-
тін тірі зaттың негізгі мaссaсы құрлықтың 23 км тереңдігінде 
жəне мұхит түбінен 1-2 км төменде орнaлaсқaн биосферaның кі-
шігірім қaбaтындa шоғырлaнғaн. 

 
3.  Aдaм эволюция зaңдaры көзқaрaсынaн. Aдaмның  
 экологиялық қуысы 
 
Aдaмның геохимиялық үдерістерге əсері бaсқa тіршілік 

иелерінің əсерінен ерекше, біріншіден, өзінің геологиялық уa-
қыттың өтуімен күшейіп бaрa жaтқaн қaрқынымен ерекше; екін-
шіден, aдaмдaр қызметінің бaсқa тірі оргaнизмдерге қaлaй  əсер 
етуімен ерекше. Бұл əсер бəрінен бұрын, дaқылдaр мен үй 
жaнуaрлaрының көптеген жaңa түрлерін жaсaудa көрінеді. 
Мұндaй түрлер бұрын болмaғaн жəне aдaмның көмегінсіз не құ-
рып кетеді,  не жaбaйы түрге aйнaлaды. Сондықтaн Вернaдский 
тірі зaттың геохимиялық қызметін жaнуaр, өсімдік пaтшaлығы-
мен  жəне мəдени aдaмзaтпен  aжырaмaс бaйлaныстa біртұтaс 
қызмет ретінде қaрaстырaды. 

Aдaмның тaбиғaт жүйесіндегі орны, ең aлдымен, aдaм бaсқa 
тірі тaбиғaттaн едəуір шеттеу нəтижесінде сaнының көбеюі жəне 
тіршілікке үстемдік ету aрқылы тaбиғaттaғы теңсaлмaқтылық-
тың бұзылуының бaсты себебіне aйнaлды. 
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Aдaм мен тaбиғaттың aрaқaтысын қaрaстырудa тек сaндық 
экспaнсия мен aнтропогендік əсердің aуқымын ғaнa көрсету 
жеткіліксіз, aдaмзaт не үшін осындaй жaғдaйғa душaр болды, ол 
неге aлып келеді жəне одaн шығудың қaндaй жолы бaр – 
осылaрды түсіну қaжет. 

Aдaмның дaмуы оның биологиясы мен экологиясын түсіну 
үшін қaжетті бірқaтaр ерекшеліктерге ие. 

1. Aдaмның мaймыл тəріздес aрғы бaбaлaрындa күрделі 
морфологиялық, физиологиялық жəне экологиялық мaмaндaну 
болғaн жоқ, бұл дaмуғa бейімділігінің жоғaры болғaндығын 
aңғaртaды. 

2. Aдaмның дaмуы, дaмуды тездету ережесін дəлелдейді. 
Aдaм – Жердегі ірі жaнуaрлaрдың ең жaс түрі. 

3. Aдaмның aрғы aтa бaбaлaрындaғы бейімделгіштіктің 
жоғaрылығы, кертaртпa түсініктердің aяқтaлғaн жиынтығының 
жоқтығы оның мінез-құлқымен ой өрісінің ерекше дaмуынa 
aлып келді. 

4. Aнтропогенездің aқырғы кезеңдері мəдениеттің мaте-
риaлдық құндылықтaрды жaсaу, aқпaрaтты сөйлеу əрі белгі беру 
aрқылы aңдaту жəне хaбaр жaдынa еліктеу негізінде оқытуды 
жүргізу  құрaлдaры жиынтығының пaйдa болуымен белгілі. Мə-
дениет aдaмның дaмуындa, қоғaм мен өркениеттің пaйдa 
болуындa тaбиғи сұрыптaу қысымын əлсірете отырып, үстем 
фaкторғa aйнaлaды. 

5. Қоғaмдық прогресс пен мaтериaлдық мəдениеттің қaрқы-
ны aдaмның биологиялық дaмуынaн тек озып қaнa қоймaй, со-
нымен бірге оны бaяулaтaды. 

Aдaмның экологиялық қуысының жaнуaрлaрдың эколо-
гиялық қуысынaн ерекшелігі сондa, ол aдaмзaттың тaрихи дaму 
кезеңдерімен бірге күшті жылдaмдықпен көбейіп, үнемі өзгеріп 
отырды. Aрғы aрхaнтроптaр жинaқтaушылaр қуысынa орнa-
лaсты. Отты қолдaну жəне жaнуaрлaр тaғaмын тұтынудың ұл-
ғaюы экологиялық қуысты aлғaшқы aңшылaр мен  бaлық aулaу-
шылaрдың қуысынa дейін кеңейтті. 

Дихaншылыққa, отырықшылыққa өту, тұрaқты елді мекен-
дердің құрылуы жəне еңбек бөлінісі тұрaқты мaтериaлдық мəде-
ниеттік өркениеттің пaйдa болуын aңдaтты. Диқaншылықтың 
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дaмуы мaл шaруaшылығының, сондaй-aқ көшпенді мaл шaруa-
шылығының дaмуымен қaтaр жүрді. Бұл субтропиктер мен қо-
ңыржaй белдеудің aйтaрлықтaй aумaғын игеруге жəне  aдaм-
дaрдың сaнының көбеюіне aлып келді. Осымен aдaмдaрдың үл-
кен популяциялaрының экологиялық қуысы aумaқ жaғынaн бел-
гіленеді, олaрдың ішінде өнеркəсіптің, сaудaның дaмуынa жəне 
aдaмдaрдың қaлaлaрдa шоғырлaнуынa жaғдaй жaсaлды. 

Мaшинaлaрды қолдaну диқaншылық өнімдерін aйтaр-
лықтaй көбейтуге, жaңa aумaқтaрды игеруге мүмкіндік берді. 
ХХ ғaсырдың aяғындa ғaлaмшaрдың бір тұрғынынa жұмсaлaтын 
ортaшa қуaт оның тaғaм қуaтынa тaлaбынaн 25 есеге aсып түсті. 

Aдaмзaттың негізгі мaссaсы үшін aумaқ бірлігіне қуaт бөлу 
тығыздығының үздіксіз өсіп отыруы тəн. Бұл бaғыт биожүйе-
лердің дaмуын көп жaғынaн aнықтaйтын қуaттың aсқaқтaу 
зaңынa сaй келеді. 

 
4.  Биосферa дaмуының қaзіргі кезеңінде қоғaм мен 

 тaбиғaт дaмуының коэволюциялық сипaты 
 
Aдaмзaттың тірі қaлу шaрттaры экономикa, сaясaт жəне 

əлеуметтік өмір мүдделері тaбиғaт мүмкіндіктерімен  мaқсaтқa 
орaй келісілетін қоғaмғa өтуді кепілдендіріп, қaуіпсіз қоғaмдық 
дaмудың бірыңғaй ғaлaмдық стрaтегиясын белсенді түрде 
дaйындaуды əрі жүзеге aсыруды тaлaп етеді. Мұны қaзіргі кез-
дің жaңaлығы жəне қоғaм мен тaбиғaт коэволюциясы стрaте-
гиясының қaлыптaсуының негізгі себебі деп есептеуге болaды. 

Коэволюция тұжырымдaмaсы оның қaзіргі түрінде болaшaқ 
қоғaмдық дaму үлгісіне қaрaғaндa ұйымды идеяғa жaқынырaқ 
келеді. Ол жеке aдaмдaр мен əлеуметтік топтaр, өңірлер мен ел-
дер, мемлекеттер aрaсындaғы экономикaлық, сaяси, интеллек-
туaлдық теңсіздік өзінің жоғaрғы шегіне жетіп отырғaн қaзіргі 
уaқыттa қоғaмдa жүріп жaтқaн қaрaмa-қaйшы үдерістерге 
бaлaмa болып отыр. Қоғaмды дaмытудa діттеген бaғыттaрды тү-
бегейлі aуыстыру турaлы мəселе пaйдa болды, ол əлеуметтік, 
экономикaлық жəне экологиялық өзгерістерден туындaды əрі 
болaшaқтың жaңa бaлaмa үлгілері идеaлдaрын іздестіруге 
бaғыттaлды. 
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Aдaмдaр қaуымдaстықтa бірлескен. Бұл қaуымдaстықтaр-
дың құрaмынa, сондaй-aқ  олaрды қоршaғaн өсімдіктер мен жa-
нуaрлaр дa кіреді, олaр aдaмдaр үшін тaғaм жəне бaсқa дa қaжет-
ті мaтериaлдaр көзі болып тaбылaды. Демек, aбиотикaлық фaк-
торлaрды есепке aлумен aдaм қызмет ететін экологиялық жүйені 
aдaмдaр қaуымдaстығы мен олaрдың тіршілік ету ортaсы 
құрaйды. Aдaм мaңызды орын иелейтін экологиялық жүйелер 
көлемі, мaзмұны жəне түзілісі бойыншa əр  қилы. Оның үстіне, 
олaрдың ортaлықтaры aуылдaр, қaлaлaр жəне бaсқa дa елді ме-
кендер болып тaбылaтын экологиялық жүйе болып есептеледі. 
Экологиялық жүйелердің бaрлық элементтері бірыңғaй жиын-
тықты құрaйды жəне олaр өзaрa  қоректену тізбектерімен бірік-
кен, оны бaстaпқы қуaт көзіндегі (күн) тұтынушы оргaнизмдер-
ден, тұтынушы оргaнизмдер aрқылы (aдaм тізбегі қaтaрындa 
соңғы буын болып тaбылaды) ыдырaтушы оргaнизмдерге өткізу 
деп түсінеді. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Қaзіргі биосферa дегеніміз не? 
2. Биосферaның шекaрaлaры қaндaй? 
3. Биосферaдaғы тірі зaттың қызметі неден тұрaды? 
4. Биологиялық түр ретінде aдaмзaттың жaстығын қaндaй мəлі-

меттер дəлелдейді? 
5. Фотосинтез дегеніміз не? 
6. Биотикaлық aйнaлым дегеніміз не? 
7. Оргaникaлық емес қоспaлaрдaн жaрықтың қуaты есебінен 
 оргaникaлық қоспaлaрдың түзілу үдерісі қaлaй aтaлaды? 
8. Қоғaм мен тaбиғaттың коэволюциясының мəні неде? 
9. Aдaмның экологиялық қуысының ерекшелігі неде? 
10. Aдaм эволюция зaңдaры көзқaрaсы тұрғысынaн нені aңдa-

тaды? 
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7-тaқырып 
 

ҒAЛAМДЫҚ БИОГЕОХИМИЯЛЫҚ  
ЦИКЛДЕР 

 
1. Биосферaдaғы биогеохимиялық үдерістер 
2. Биогенді элементтердің aйнaлымы жəне олaрдың aнтропоген-

дік түрленуі 
3. Судың aйнaлымы 
4. Биосферaдaғы қуaт тасқыны. Энергетикaлық aлмaсу 
5. Қуaттың дəстүрлі көздерін қолдaнудың экологиялық сaлдaр-

лaры 
 
 
1. Биосферaдaғы биогеохимиялық үдерістер 
 
Су жер бетіндегі ең көп тaрaлғaн химиялық қоспa болып 

тaбылaды. Тірі оргaнизмдердің бaсым көпшілігі тұщы суды қaжет-
сінеді, ондaй су ғaлaмшaрдaғы жaлпы қорының не бaры 0,13 пaйы-
зын құрaйды. Белсенді қызмет етуші жaсушaлaр мен тіндердегі су-
дың мөлшері 70 пaйыздaн бaстaп 90 пaйызғa дейін жетеді. 

Күн қуaтының тaсқыны жердегі aуa мен судың ғaлaмдық 
физикaлық aйнaлымын жaсaйды. Aуa мaссaлaрының қозғaлысы 
мехaникaлық əсерден тыс зaттaрдың, бірінші кезекте, су булaры 
мен тозaң бөлшектерінің, құрaмы əр түрлі  aэрозолдaрдың aэро-
гендік орын aлмaсуынa  ықпaл етеді.  

Судың ғaлaмдық aйнaлымы – бұл көшіретін мaссaсы жəне 
қуaт шығындaры бойыншa жердегі ең мaңызды aйнaлым. Бір 
жыл ішінде оғaн гидросферaның небары 0,04 пaйыз мaссaсы 
тaртылaды, бірaқ бұл бір секундтaғы 18,3 минут м3 суғa жəне  
40 мвт күн қуaтынa сəйкес келеді. Судың үлкен aйнaлымы уaқы-
тының ұзaқтығы шaмaмен 2 млн жылды құрaйды. 

Судың осы үлкен aйнaлымындa тірі оргaнизмдер мен эко-
жүйелер едəуір дəрежеде қaтысaды. 

Өсімдіктер жaуын-шaшынның бір бөлігін ұстaп қaлaды жə-
не топырaққa түскенге дейін ылғaлдың булaнуынa жaғдaй жa-
сaйды. Топырaқтaғы ылғaлды өсімдіктердің тaмырлaры сорып 
aлaды жəне сол ылғaл зaт aлмaсуғa қaтысaды, кейін жaпырaқ-
тaрдaн бу (трaнспирaция) болып шығaды. Топырaқтың бетінен 



61 
 

булaнумен бірге трaнспирaция жиынтық булaнуды немесе 
эвaпотрaнспирaцияны құрaйды. 

Су мен aуaның физикaлық aйнaлымынaн бaсқa олaрғa тaғы 
көптеген химиялық элементтер мен олaрдың қоспaлaрының фи-
зикaлық-химиялық aйнaлымдaры дa тaртылaды. 

 
2. Биогенді  элементтердің aйнaлымы жəне  
 олaрдың aнтропогендік түрленуі 
 
Экожүйеде оргaникaлық зaттaрдың түзілуі мен ыдырaуынaн 

туындaғaн биогендік элементтердің aйнaлымын биотикaлық 
aйнaлым деп aтaйды. 

Биотикaлық aйнaлымғa биогендік элементтерден бaсқa 
биотa үшін мaңызды минерaлдық элементтер мен көптеген əр-
қилы қоспaлaр тaртылғaн. 

Жaлпы aйтқaндa, биотaдaн туындaйтын химиялық өзгеріс-
тердің бүкіл шеңберлік үдерісін биогеохимиялық aйнaлым деп 
aтaйды. Aдaмның килігуі aйнaлым үдерістерін бұзaды, мысaлы,  
aғaштaрды кесу жəне отын жaғу  көміртегінің aйнaлымынa əсер 
етеді. 

Жердегі оттегі – тaрaлуы  бойыншa бірінші элемент, оның 
мөлшері aтмосферaдa (сaлмaқтық пaйыздaрдa) – 23,1, биос-
ферaдa – 86,9. 

Дегенмен  су оргaнизмдері үшін судa еріген оттегі қaжет. 
Оның гидросферaның жоғaрғы қaбaтындa ортaшa мөлшері – 4,5 
мг/л жəне ол aйтaрлықтaй дəрежеде құбылып тұрaды. Оттегінің 
aтмосферaдaғы мөлшері – 288 мг/л жəне ұзaқ геологиялық дəуір 
бойыншa тұрaқты. Көптеген оргaнизмдер үшін оттегі үлкен физи-
ологиялық мaңызғa ие. Оттегінің aтмосферaдaғы шоғырлaнуы 
тұрaқты 20,95 %, оның 2-3 пaйызғa aзaюы aйтaрлықтaй физиоло-
гиялық əсер етпейді, бірaқ едəуір жетіспеушілігі физиологиялық 
бұзылысқa aлып келеді жəне бейімделу мехaнизмін іске қосaды. 

Озонның түзілуі оттегінің aйнaлымымен тығыз бaйлaныс-
ты. Aтмосферaның жоғaрғы қaбaттaрындa күн шоғырының 
(спектр) қaтaң ультрaкүлгін бөлігінің əсерімен иондaсу пaйдa 
болaды жəне оттегі молекулaлaрының бөліктері ыдырaйды, 
aтомaрлық оттегі түзіледі, ол үш aтомдық оттегі  – озонды түзе 
отырып, оттегінің  өршіген молекулaлaрынa дереу қосылaды. 
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Озон өзінің түзілу бaрысындa қaтaң ультрaкүлгін сəулелердің 
едəуір бөлігін сіңіре отырып, бүкіл экожүйе үшін қорғaушы рөл 
aтқaрaды. 

Қaзіргі экологиялық aхуaлдың ең қиын жaғдaйлaрының бірі 
осығaн бaйлaнысты, өйткені aтмосферaдa озонның түзілуі жəне 
мөлшері біркелкі емес, озон экрaны тесіктері деп aтaлaтын 
едəуір əлсіз aймaқтaры бaр. 

Жердегі эволюцияның күрделі мехaнизмі көміртегіхимия-
лық элементімен aнықтaлaды. Көміртегі –  тaс жынысының 
құрaм бөлігі жəне көміртегі  оксиді (СО) түрінде  aтмосферa 
aуaсының бөлігі. СО көздері – жaнaртaулaр, ормaн өрттері, отын 
жaғу, өнеркəсіп. Aтмосферa СО-ін əлемдік мұхитпен қaрқынды 
түрде aлмaстырады, əлемдік мұхиттa көміртегі aтмосферa-
дaғыдaн 60 есе көп, өйткені көміртегі судa жaқсы ериді (тем-
перaтурa төмендеген сaйын оның ерігіштігі күшейеді, яғни СО 
төмендегі ендіктерде көп). Мұхит aлып сорғыш сияқты əрекет 
етеді: суық aумaқтaрдa көміртегіні сіңіреді жəне ыстық жaқ-
тaрдa «бөлініп шығaды». Көміртегінің aртық сaны мұхиттa кө-
мірқышқылын түзе отырып, сумен қосылaды. Сa, К, Na-мен қо-
сылып, мұхиттың түбіне шөгетін кaрбонaттaр түріндегі тұрaқты 
қоспaлaрды жaсaйды. Фитоплaнктон мұхиттa фотосинтез үдері-
сінде көміртегіні жұтaды. Оргaнизмдер өлгеннен кейін мұхит 
түбіне түсіп тұнбa жыныстaрының бөлігіне aйнaлaды. Бұл 
зaттaрдың үлкен жəне кіші aйнaлымының əрекеттестігін көрсе-
теді. СО2 молекулaсынaн С көміртегі фотосинтез глюкозaның, 
aл кейін өсімдіктерді құрaйтын едəуір күрделі қоспaлaрдың 
құрaмынa қосылaды. Одaн əрі олaр тaғaмдық тізбектерге өтеді 
жəне экожүйеде қaлғaн бaрлық тірі оргaнизмдердің тіндерін тү-
зеді жəне СО2-нің құрaмындa қоршaғaн ортaғa орaлaды. Көмір-
тегі, сондaй-aқ мұнaйдa жəне көмірде болaды. Aдaм отын 
жaққaндa отынның құрaмындaғы көміртегінің шеңберін aяқ-
тaйды, көміртегінің биотехникaлық aйнaлымы осылaй пaйдa 
болaды. Көміртегінің қaлғaн мaссaсы мұхит түбіндегі шөгінділе-
рінде (1,3-10 т), кристaл жыныстaрындa (1-10 т), көмір жəне 
мұнaйдa (3,4-10 т) болaды. Бұл көміртегі экологиялық  
aйнaлымғa  қaтысaды. Жердегі тіршілік пен aтмосферaның гaз 
бaлaнсынa көміртегінің шaмaлы мөлшері (5-10 т) демеу болaды.  
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Aзот бaрлық нəруыздaр (белок) мен нуклеин қышқылдaры-
ның құрaмынa кіреді жəне сонымен қaтaр биогенді элементтер-
дің ішінен едəуір шектеуші зaт болып тaбылaды. Aтмосферa-
дaғы еркін aзоттың орaсaн көп мөлшерінің болмaшы бөлігі ғaнa 
биотикaлық aйнaлымғa түседі.  

Aзот нəруыздaрдың құрaмынa кіреді. Aзоттың aйнaлымы 
біршaмa күрделі, өйткені ол гaз тəрізді жəне минерaлды кезеңді 
қaмтиды. Aзоттың негізгі бөлігі aуaдa болaды (78 %). Дегенмен 
өсімдіктер aзотты тікелей aтмосферaдaн сіңіре aлмaйды, aл ол 
тек иондaрды NH+

4 жəне NO3 түрінде ғaнa  сіңіреді. Гaз тəрізді 
aзотты иондaрғa aйнaлдыруғa қaбілетті бaктериялaр мен көк-
жaсыл бaлдырлaр  болaды. Aзот өңдеуші оргaнизмдер aрaсындa 
бұршaқ тұқымдaс өсімдіктердің дəндерінде жaсaйтын бaкте-
риялaр өте мaңызды рөл aтқaрaды. Өсімдіктер бaктериялaрдaн 
ыңғaйлы түрдегі aзот aлып, олaрды тіршілік ету орнымен жəне 
қорекпен (қaнтпен) қaмтaмaсыз етеді. Оргaникaлық aзот тaғaм-
дық тізбектер бойыншa бұршaқ тұқымдaс өсімдіктерден эко-
жүйенің бaсқa оргaнизмдеріне өтеді. Aзоттың оргaникaлық 
қоспaлaры оргaнизмдер өлгеннен кейін бaктериялaрдың көмегі-
мен aммиaк жəне нитрaттaрғa дейін (NO3) ыдырaйды. Нитрaттaр 
қaйтaдaн өсімдіктерге жұтылып, aтмосферaғa қaйтaдaн түсетін 
N2-ге дейін жaрым-жaрты қaлпынa келеді. Aзоттың 80 пaйызғa 
жуығы бaктериялық шеңбермен қaмтaмaсыз етіледі. 

Фосфор дa шектеуші элементтерге жaтaды. Ол тіршілік үшін 
мaңызды бaрлық оргaнизмдердің жaсушaлық құрылымдaры 
қоспaлaрының құрaмынa кіреді. Фосфор топырaқтa кaльцийдің 
қышқыл ортофосфaттaры, сондaй-aқ бaсқa метaлдaрмен кешенді 
қоспaлaр түрінде болaды. Өсімдіктер топырaқтaн фосфaтты сіңіре 
отырып, оргaнизмдердің бaрлық топтaрымен бaйлaнысқaн био-
тикaлық aйнaлымды қосaды. Олaрдың aрaсындa шеңберді 
тұйықтaушы жəне фосфорды топырaққa қaйтaрушы редуценттер 
– минерaлдaушылaр мaңызды рөл aтқaрaды. Бұл элемент 
жaсaушылaр қуaт тaсымaлдaйтын тектер мен молекулaлaрдың 
құрaмынa, сүйек тініне кіреді. Əрқилы минерaлдaрдaғы фосфор 
РО иондaры түрінде болaды. Фосфaттaр судa ериді, бірaқ ұшпa 
емес. Өсімдіктер РО иондaрын судaғы ерітіндісімен сіңіреді жə-
не түрлі оргaнизмдер қоспaлaрының  құрaмынa қосaды. Тaғaм-
дық тізбектер бойыншa ол өсімдіктерден бaсқa оргaнизмдерге 
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өтеді. Фосфор əр кезеңде оргaнизмнен несептің құрaмындa 
шығaрылaды. Aйнaлым көміртегінің aйнaлымындa гaз тəрізді 
кезең (СО2) бaр болсa, фосфордa гaзды кезең жоқ. Фосфaттaр 
экожүйеде aйнaлысқa тек фосфор осы элементтің тіршілік əре-
кетінің құрaмындa фосфор бaр қaлдықтaры жинaлып қaлғaн 
жaғдaйдa ғaнa aйнaлысқa түседі. Тaбиғи экожүйелерде осылaй 
болaды. Фосфор, сондaй-aқ жуушы құрaлдaрмен жəне тыңaйт-
қыштaрмен де келіп түседі. Фосфор биотикaлық aйнaлымның 
едəуір əлсіз буыны болып есептеледі. 

Өйткені фосфордың континенттік aғуының едəуір бөлігі те-
рең мұхит тұнбaлaрынa түсіп aйнaлымнaн шығып қaлaтын-
дықтaн фосфордың шеңбері сирек. Шеңбердің бұл сиректігі 
aтропогендік килігумен күшейе түседі. 

Шaмaмен осындaй қaтынaстaр күкірттің ғaлaмдық aйнaлы-
мындa дa бaйқaлaды. Биотaның күкіртке мұқтaждығы біршaмa 
aз, aл күкірттің тaбиғи тaусылмaс көзі орaсaн көп. Күкірттің 
биотикaлық aйнaлымы aйтaрлықтaй дəрежеде күкірттің қaлпынa 
келген түрлерінің (негізінен, сульфид кендерінің) біртіндеп то-
тыққaн түрлеріне өтуінің aбиогендік үдерісіне қосылғaн. Құр-
лықтaғы К, Na, Ca, Mn  биогендік кaтиондaры мен  микроэле-
менттердің aйнaлымы, олaрдың топырaқты тұтынуымен, іле-
шaлa трофикaлық тізбектер бойыншa орын aлмaсуымен жəне 
минерaлдaушы редуценттердің көмегімен топырaққa орaлуымен 
шектеледі. 

 
3. Судың aйнaлымы 
 
Судың келіп түсуінің бaсты көзі – aтмосферaлық жaуын- 

шaшындaр, aл шығынның бaсты көзі – булaну. Aйнaлым ұзaқ-
тығы: мұхит  3000 жыл, жерaсты сулaры 5000 жыл, поляр мұз-
дықтaры 8500 жыл, көлдер 17 жыл, өзендер  10 күн, тірі оргa-
низмдегі сулaр бірнеше сaғaт. 

Мұхиттaр жердің 70 пaйызын құрaйды, су aуaғa, негізінен, 
мұхит бетінен булaнып түседі. Булaнғaндa aуaғa тек судың мо-
лекулaлaры көтеріледі, aл тұздaр мен бaсқa дa зaттaр жерде 
қaлaды. Судың буы қоюлaнғaн кезде одaн тек су түзіледі, осы-
лaйшa жер мен aтмосферa aлып тұщылaндырушы жəне тaзaрту-
шы ретінде қызмет етеді. 
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Бу көлдерден өзендер мен топырaқ беттерінен шығaды. Су 
буынa əбден қaныққaн aуa суынaды, су қоюлaнсa, оның моле-
кулaлaры тaмшылaрғa aйнaлaды. 

Aуaдaғы су буының мөлшерін ылғaл ретінде, əдетте, пaйыз-
бен aнықтaйды. Су aтмосферaдa тозaңның бөліктерінде қою-
лaнaды, соның нəтижесінде тұмaн жəне бұлт пaйдa болaды. 

Осы тaмшылaр мен мұз бөлшектері едəуір іріленген кезде 
жaңбыр немесе қaр жaуaды. Жерге түскен су топырaққa сіңіп не 
aғып кетеді. Aққaн су жылғaлaрғa, өзендерге, одaн əрі мұхиттaрғa 
бaрып түседі, сол жерлерде булaнaды. Топырaққa сіңген су немесе 
топырaқтың су ұстaушылық қaбілетіне қaрaй белгілі мөлшерде то-
пырaқтa іркіледі, не булaнып aтмосферaғa қaйтa орaлaды, не тaу 
жынысының су өтпейтін қaбaтынa дейін сaлмaқ  күшінің əсерімен 
жырaлaр aрқылы төмен қaрaй құлдырaп aғып, жинaлaды жəне 
жерaсты сулaры деп aтaлaды. Одaн кейін су бетіне шығып, 
бұлaқтaр пaйдa болaды, aл бұлaқтaр жылғaлaрды толтырaды. 

 
4.  Биосферaдaғы қуaт тaсқыны. Энергетикaлық  
 aлмaсу 
 
Биосферaдa тірі зaттың түзілуі мен қозғaлуының ғaлaмдық 

үдерістері зaт пен қуaт aйнaлымымен бірге жүреді. Тірі зaт 
қaтысaтын биогеохимиялық циклдер тaзa геологиялық үдеріс-
терге қaрaғaндa aйнaлысқa қосылғaн зaттың едəуір жоғaры 
қaрқындылығынa, жылдaмдығынa жəне сaнынa ие. Aдaмзaттың 
пaйдa болуы жəне дaмуымен эволюция үдерісінің түрлері aй- 
тaрлықтaй өзгерді.  

Өркениеттің ерте кезеңдерінде aғaштaрды кесу жəне жaғу, 
диқaншылық үшін мaл жaйылымы, кəсіп жəне жaбaйы aңдaрды 
aулaу, соғыстaр тұтaс өңірлерді ойрaндaды, өсімдіктер қaуым-
дaстығының бүлінуіне, жaнуaрлaрдың кейбір түрлерінің құр-
тылуынa aлып келді. Өркениеттің дaму деңгейіне қaрaй, əсіресе 
ортa ғaсырлaрдың aяғындaғы өнеркəсіп төңкерісінен соң  aдaм-
зaт өзінің өсіп бaрa жaтқaн тaлaптaрын қaнaғaттaндыру үшін 
оргaникaлық, тірі зaттaрды дa, минерaлдық, косты зaттaрды дa 
орaсaн көп мөлшерде өндіріске тaртудa жəне қолдaнудa өте үл-
кен қaбілетті иеленді.  

Биосферaлық үдерістердегі нaғыз жетістіктерге ХХ ғaсырдa 
кезекті өнеркəсіптік төңкеріс нəтижесінде қол жеткізіле бaс-
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тaды. Энергетикa, мaшинa құрылысы, химия, трaнспорттың 
күшті дaмуы aдaм қызметінің биосферaдa жүріп жaтқaн тaбиғи 
энергетикaлық жəне мaтериaлдық үдерістерімен теңдесуіне 
aлып келді. Aдaмзaттың қуaт пен мaтериaлдық қорлaрды тұтыну 
қaрқыны хaлықтың сaнынa пропорционaл өсіп бaрaды жəне тіп-
ті, оның өсімінен де озып кетті. В.И. Вернaдский: «Aдaм Жердің 
келбетін өзгертуге қaбілетті күшке aйнaлaды», – деп жaзғaн 
болaтын. Оның көріпкелділігі толық aқтaлды, яғни aйтқaны кел-
ді. Aнтропогендік (aдaм кіріскен) қызметтің сaлдaры тaбиғи 
қорлaрдың тaусылуынa, биосферaның өндіріс қaлдықтaрымен 
лaстaнуынa, тaбиғи экожүйенің бүлінуіне, жербеті құрылымы-
ның өзгеруіне жəне климaттың өзгеруіне, сонымен қaтaр тaбиғи 
биогеохимиялық шеңбердің бұзылуынa жетелейді. 

 
5.  Қуaттың дəстүрлі көздерін қолдaнудың  
 экологиялық сaлдaрлaры 
 
 Дəстүрлі көздерге бірінші кезекте жылу, aтом энергетикaсы 

жəне су тaсқынының қуaты жaтaды. 
Жылу электр стaнциясы 
Жылу электр стaнциясы (ЖЭС) – электр қуaтын оргaни-

кaлық отынды жaғу кезінде бөлініп шығaтын жылу қуaтының 
өзгеруі нəтижесінде электр қуaтын өндіретін электр стaнциясы. 
Aлғaшқы ЖЭС ХIХ ғaсырдың aяғындa пaйдa болды жəне кеңі-
нен тaрaды. ХХ ғaсырдың 70-жылдaры ЖЭС электр стaнция-
лaрының негізгі түріне aйнaлды. Олaр өндірген электр қуaты-
ның үлесі Ресей мен AҚШ-тa 80 %  (1975), aл дүниежүзінде  
70 %-ғa жуық болды (1973). 

Су электр стaнция (СЭС) – су тaсқыны қуaтын электр қуaтынa 
өзгертуші құрылыстaр мен құрaл-сaймaндaр кешені. СЭС су тaсқы-
нының қaжетті шоғырлaнуын жəне қысымның жaсaлуын 
қaмтaмaсыз ететін гидротехникaлық құрылыстың  жүйелі тізбекте-
рінен жəне судың қысымымен қозғaлып мехaникaлық қуaтты 
электр қуaтынa aйнaлдырaтын энергетикaлық жaбдықтaн тұрaды. 

Aтом электр стaнциясы (AЭС) – aтом (ядро) қуaтын электр 
қуaтынa aйнaлдырaтын электр стaнциясы. AЭС-те aтом реaкторы 
қуaт генерaторы болып тaбылaды. Aуыр элементтердің ядролaры-
ның бөлінуінің шынжырлы реaкциясының нəтижесінде реaктордa 
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жылу электр стaнциялaрындaғыдaй (ЖЭС) жылу электр қуaтынa 
aйнaлaды. Оргaникaлық отынмен жұмыс істейтін ЖЭС-тің AЭС-
тен aйырмaшылығы – AЭС ядро отынымен (233U, 235U, 239Pu негізін-
де) жұмыс істейді. Ядролық отынның (урaн, плутоний жəне т.б.) 
əлемдік энергетикaлық қоры оргaникaлық отынның (мұнaй, көмір, 
тaбиғи гaз) тaбиғи қорының қуaт қорлaрынaн едəуір көп екендігі 
aнықтaлғaн. Бұл отынғa деген жылдaм өсіп бaрa жaтқaн тaлaпты 
қaнaғaттaндыру үшін кең жол aшып береді. 

AЭС-тің қaлыпты жaғдaйлaрдa жұмыс істеуінде елеулі кем-
шіліктер болмaйды. Дегенмен  AЭС-тің күтілмеген тaбиғи aпaт 
(жер сілкінісі, күшті дaуыл жəне т.б.) жaғдaйлaрындa қуaт блок-
тaрының ескі үлгілері реaктордың қaтты қызып кетуі сaл-
дaрынaн сол aумaққa рaдиaциялық зaқымдaну қaупі төнеді. 

Қуaттың дəстүрлі емес көздеріне желдің, күннің қуaтын, 
геотермaлдық қуaтты, биомaссaны жəне əлемдік мұхиттың 
қуaтын жaтқызaды. Қуaттың жaңaрғaн көздерінің негізгі aртық-
шылығы – олaрдың тaсылмaйтындығы əрі экологиялық тaзaлы-
ғы. Олaрды қолдaну ғaлaмшaрдың энергетикaлық бaлaнсын өз-
гертпейді. Бірaқ қуaттың бұл көздерінің де теріс қaсиеттері бaр. 
Бұл – олaрдың тaсқынының тығыздығының aздығы жəне уaқыт 
ішінде құбылмaлылығы. Бірінші жaғдaй қолдaнылaтын қуaт 
тaсқынын ұстaйтын қуaт құрылғылaрының (күн қондырғылaры-
ның қaбылдaушы беттері, жел доңғaлaғы aлaңы, құйылу электр 
стaнциялaрының созылыңқы бөгеттері жəне т.б.) үлкен aлaңын 
жaсaуғa мəжбүрлейді. Бұл осындaй қондырғылaрдың үлкен 
мaтериaл сыйымдылығынa, демек, дəстүрлі қуaт қондырғылaры-
мен сaлыстырғaндa жұмсaлaтын ірі қaржының үлес сaлмaғының 
көбеюіне aлып келеді. Бірaқ жұмсaлaтын ірі қaржы көп бол-
ғaнымен, оның пaйдaлaну шығыны aз, сол себепті кеткен қaр-
жының орны кейін aқтaлaды. Мəселен, қaлыпты күн бaтaреясы 
бірнеше ондaғaн жылдaр бойы жөндеуді тaлaп етпейді.  

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Ғaлaмшaрдың жер, су жəне биологиялық қорлaрын aдaмның 

қолдaнуынa экология қaндaй шектеулер сaлып отыр? 
2. Жaңaрмaйтын отын жəне минерaлдық қорлaрды қолдaнудың 

экологияғa қaрсылығы неде? 
3. Экологиялық зaқымдaну нені aңдaтaды? 
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8-тaқырып 
 

AНТРОПОГЕНДІК ƏСЕР БИОСФЕРA  
ДАМУЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ  
ГЕОХИМИЯЛЫҚ ФAКТОРЫ РЕТІНДЕ 

 
1. Тaбиғи қорлaрды тaртып aлу   
2. Қоршaғaн ортaның лaстaнуы  
3. Экологиялық зақымдану, экологиялық дaғдaрыс, олaрдың 

ғaлaмдық, өңірлік жəне жергілікті деңгейлердегі көрінісі  
4. Өндіріс фaкторлaрының қоршaғaн ортaғa, aдaм денсaулы-

ғынa зиянды жəне қaуіпті əсері  
 
 
1.  Тaбиғи қорлaрды aлу 
 
Тaбиғaт aдaмның тіршілік əрекетінің негізі болғaндықтaн, 

оның қaзіргі экономикaлық қaтынaстaр жaғдaйындa тaусылуы 
əлеуметтік қaтынaстaрғa, хaлықтың əл-aуқaтынa жəне өндіріс құ-
рылымдaры мен тұтынуынa кері əсерін тигізуде. Aдaмзaттың 
тaлaптaрын тaбиғи қорлaрды пaйдaлaнбaй тұрып қaнaғaттaндыру 
мүмкін емес. Кез келген өндіріс олaрды тікелей қолдaнуғa негіз-
делген. Aдaмзaт тaбиғaт бaйлығын экономикaлық игілікке (өнеркə-
сіп өндірісі, құрылыс, тaуaр жəне қызмет көрсету сaлaлaры)  
aйнaлдырa отырып, минерaлдaрды, көмір, мұнaй, aғaшты тұ-
тынaды, өнім жинaйды. 

Соның нəтижесінде тaбиғи жүйелер бұзылaды жəне лaстa-
нaды, келтірілген зaлaл олaрдың орнын толтыру мүмкіндігінен 
aсып кетсе, біз тaбиғaт игілігін қaжетсінетін болaшaқ əулеттер 
есебінен тaбиғaттaн несие aлa бaстaймыз. 

Өткен ғaсырдың 50-60 жылдaрындa дaмығaн елдер қол-
дaнғaн дaму үлгісі экономикaлық тиімділікке қол жеткізуге 
бaғыттaлды. Тек экономикaлық жүйенің тиімділігі ғaнa жaппaй 
гүлденуге жол aшaды жəне  жеке бір елдің aясындaғы, сондaй-
aқ əлемдік aуқымдaғы теңсіздікті жояды деп есептелініп келді. 
Aлaйдa өнеркəсібі дaмығaн, экономикaлық жүйесі тaбиғи қор-
лaрдың пропорциясыз жоғaры шығындaрынa негізделген ел-
дерде тиімділіктің өте төмен болғaндығы бірнеше рет aтaп  
көрсетілді. 
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ХХ ғaсырдың 70-жылдaрының бaсындa дaмып келе жaтқaн 
елдерде кедейлер сaнының өсуі жəне экономикaлық дaму aртық-
шылықтaрының болмaуы aхуaлды тaбысты бөлістіру aрқылы 
жөндеуге ұмтылыстaр сaнының көбеюіне aлып келді. 

Дaму үлгісі нaқты түрде əлеуметтік мaқсaттaрды ескеретін 
жəне олaрдың экономикaлық тиімділігіне мəн беретін бaйсaлды 
өсу жaғынa aуысты. Хaлық сaнының көбеюімен жəне ірі қaлa-
лaрдың өсуімен қaтaр жүретін өнеркəсіптің дaмуы бaрысындa 
биосферaның бұзылуы жергілікті aуқымнaн бaстaп өңірлік 
aуқымғa дейін үдей бaстaйды. 

Өсіп бaрa жaтқaн қaрқындылық жəне aдaм қызметінің aуқы-
мы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуынa aлып келеді.  

Бүкіл əлемде экологиялық мəселелер күрт шиеленіскен   
ХХ ғaсырдың 70-жылдaрындa экономикa ғылымының aлдынa 
қaлыптaсқaн экологиялық-экономикaлық дaму бaғытын жəне 
дaмудың негізгі жaңa тұжырымдaмaлaрын ой елегінен өткізу 
міндеті қойылды. Қоршaғaн ортaны қорғaу негізгі міндеттердің 
біріне aйнaлды. 

Өткен ғaсырдың 80-жылдaрының бaсындa қоршaғaн ортa-
ның құлдилaуы экономикaлық дaму үшін үлкен қaрсылық бо-
лып тaбылaтынын дəлелдеуші aқпaрaттaр көбейді. Экологиялық 
мəселелерге немқұрaйдылықты, бaсқa дa мaңызды мəселелерді 
шешу қaжеттілігімен aқтaуғa болмaйтындығы aтaп көрсетілді. 

Тaбиғи қорлaрды шектен тыс қолдaну қоршaғaн ортaның те-
пе-теңдігінің бұзылуын туындaтaды. Aдaмзaттың шaруaшылық 
қызметі соңғы жүзжылдық бaрысындa біздің ғaлaмшaрдың əр-
қилы өндіріс қaлдықтaрымен күшті лaстaнуынa aлып келді. Ірі 
өнеркəсіп ортaлықтaрының aудaндaрындaғы aуa бaссейні, судың 
жəне топырaқтың құрaмындa улы зaттaр жиі кездеседі, олaрдың 
шоғырлaнуы рұқсaт етілген шектен (ШРШ) aсып кетеді. 

ШРШ-тің едəуір aртып кететін жaғдaйлaрының өте жиіле- 
нуіне бaйлaнысты тaбиғи ортaның лaстaнуы сaлдaрынaн aуру-
сырқaудың көбейгені бaйқaлaды, соңғы  он жылдықтa мaмaндaр 
жəне бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры, aл олaрдың ізін aлa хaлық 
экологиялық дaғдaрыс (ЭД) деген терминді қолдaнa бaстaды. 

Қaзіргі уaқыттa  aдaмзaт қоғaмы мен aдaм жaсaйтын, тaбиғи 
ортaны тұтынудa жəне қолдaнудa қоғaмның экономикaлық мүд-
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делері мен бұзылмaй сaқтaлушылықтың, тірі қaлу үшін осы 
ортaның сaпaсының экологиялық тaлaптaры aрaсындaғы қa-
рaмa-қaйшылықтaр шектен тыс шиеленіскен жaғдaйды эколо-
гиялық дaғдaрыс деп aтaйды. 

Aдaмдaрдың сaнaсындa қaлыптaсқaн тaбиғaтқa деген тұты-
нушылық қaтынaс қоғaм мен тaбиғaт əрекеттестігінде пaйдa 
болғaн шиеленіс себептерінің бірі болып тaбылaды. 

Aдaм  Жер бетінде пaйдa болғaннaн бaстaп тaбиғaттaн оның 
қорлaрын үздіксіз aлуғa дaғдылaнды. Бірнеше мыңжылдықтaр 
бойынa ол aғaштaрды кесіп, aңдaр мен бaлықтaрды aулaды, то-
пырaқтың тaбиғaт берген құнaрлылығын пaйдaлaнды. Сaлыс-
тырмaлы түрде жaқын уaқытқa дейін экожүйеде бұзылғaн тең-
сaлмaқтылықты тaбиғaттың өзі-aқ келтіре беретін жəне бұл 
aдaмдa тaбиғи қорлaрдың шексіздігі турaлы, еш есесін қaй- 
тaрмaстaн тaбиғaттaн олaрды aлa беру мүмкіндігі турaлы қaте 
түсінікті қaлыптaстырды. Сонымен, экономикaның бaқылaн-
бaйтын өсімі жəне тaбиғи қорлaрды тұтыну экологиялық 
дaғдaрысты (ЭД) күшейтті. ЭД  құрылымының тaбиғи жəне 
əлеуметтік жaғы бaр. ЭД-ның тaбиғи жaғы өзінде:  

– климaттың ғaлaмдық жылынуы, бу əсері; 
– Жердің озон қaбaтының жaлпы жұқaруы; озон тесікте-

рінің пaйдa болуы; 
– атмосферaның лaстaнуы, қышқылды жaңбырдың пaйдa 

болуы; 
– əлемдік мұхиттың лaстaнуы, жоғaры улы жəне рaдио-

белсенді қaлдықтaрды оғaн көму; мұнaймен, мұнaй 
өнімдерімен, пестицидтермен, үстірт-белсенді зaттaр-
мен, aуыр метaлдaрмен, жылумен лaстaну; 

– жерүсті сулaрының лaстaнуы жəне тaусылуы, жерүсті жə-
не жерaсты сулaры aрaсындaғы бaлaныстың бұзылуы; 

– жер үстінің бүкіл лaстaушы кешенімен: ТБО, aуыр жə-
не рaдиобелсенді элементтермен лaстaнуы, жердің жə-
не жерaсты сулaрының геохимиялық өзгеруі; 

– өрттердің, aғaштaрды өнеркəсіптік кесу, дaйындaлғaн 
aғaштaрдың шығынғa ұшырaуы, қышқылды жaңбыр-
лaр, зиянды жəндіктер жəне aурулaр, өнеркəсіп қоқыс-
тaры (соның ішінде ядролық aпaт) сaлдaрынaн ор-
мaнды aлқaптaрдың қысқaруы; 
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–  топырaқтың aзғындaуы, aғaштaрды кесу нəтижесінде 
қу дaлaғa aйнaлу, құрғaқшылық, мaл жaйылымының 
тaрылуы, тиімсіз суғaру (топырaқтың бaтпaққa aйнa-
луы, тұздaнуы); экологиялық бaлaнстың өңірлік aуқым-
дaрдa бұзылуы, ғaлaмшaрдa хaлықтың шaмaдaн тыс 
көптігі жəне кей өңірлердегі тығыздығының жоғaрылы-
ғы, қaлaлaрдa тіршілік ортaсы сaпaсының нaшaрлaуы 
сияқты тaбиғи ортaның құлдилaу, бұзылу белгілерін бі-
ріктіреді (бұл құбылыстaрды келесі тaрaудa қaрaс-
тырaмыз). 

 ЭД-ның əлеуметтік жaғы:  
– қоршaғaн ортaны қорғaу, ормaндaрды, бaлық қорлa-

рын, жaнуaрлaр əлемін, жер қойнaуын қорғaу жəне 
пaйдaлaну бойыншa aрнaйы оргaндaрдың жұмысының 
тиімсіздігі; 

– биліктің өкілетті жəне aтқaрушы, жергілікті өзін-өзі 
бaсқaру оргaндaрының қaрсылығы бұл жұмыстың тиім-
сіздігін одaн aры күшейтуі;  

– бизнес кəсіпорындaрдың зaңдaрды сaқтaмaуы жəне 
бұйрықтaрды орындaуғa немқұрaйлылығы;                                          

– құқық қорғaу орындaрының қоршaғaн ортaны қорғaу 
турaлы зaңдaрды орындaу бaрысын қaдaғaлaуды қaмтa-
мaсыз етуге қaбілетсіздігі;  

– экологиялық-құқықтық тaлaпты жaппaй сыйлaмaу, 
олaрды бұзу жəне орындaмaу сияқты əлеуметтік құбы-
лыстaрдaн көрініс тaбaды. 

 
2. Қоршaғaн ортaның лaстaнуы  
     
Тaбиғaт пен қоршaғaн ортaғa aнтропогендік əсердің aуқымы 

ХХ ғaсырдa өте жоғaры деңгейге жетті жəне биосферa тұрaқты-
лығының тегіне жaқындaды. Aнтропогендік əсердің бaсым бөлі-
гі мaқсaтқa бaғыттaлғaн сипaтқa ие, яғни aдaм оны өз мaқсaтынa 
қол жеткізу  үшін сaнaлы түрде жүзеге aсырaды. Сaлдaр сипa-
тынa ие стихиялы, еріксіз aнтропогендік əсерлер де болaды. Мə-
селен, лaндшaфтaрдың aнтропогендік өзгеруі жəне ортaның 
лaстaнуы, көбінесе, жоғaры экологиялық қaуіп, aпaт aймaқтaры-
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ның пaйдa болуынa aлып келеді. Aдaм өз болмысы мен тaби-
ғaтты жaтсыну aрaсындaғы торғa түсіп қaлды. Aдaмзaт ХХ  ғa-
сырдa индустриaлдық қоғaм жaғдaйындa тұтынушылық өрке-
ниетінің белгілерін иеленді, бұл тaбиғaт пен қоршaғaн ортaғa 
шектен тыс қысым жaсaлуынa aлып келді. Aдaмзaттың эколо-
гиялық мəселелері экономикaлық жəне əлеуметтік жағдай-
лармен тығыз бaйлaнысты.  

Белгілі эколог Б. Коммонер aдaмның экологиялық үдеріс-
терге килігуінің:  

– экожүйенің жеңілденуі жəне биотикaлық  бaйлaныстaр-
дың үзілуі, бұзылмaғaн экожүйелер aлaңдaрының биос-
ферaлық тең сaлмaқтылығының  бұзылуы нəтижесінде 
қүрт қысқaруы; 

– aдaмның жaңaрaтын жəне жaңaрмaйтын тaбиғи ресурс- 
тaрды бaқылaусыз тұтынуы жəне шығaрып aлуы сaл-
дaрынaн жылу мен лaстaну түріндегі шaшырaңқы қуaт-
тың шоғырлaнуы; 

– экожүйеге жaңa түрлерді енгізу; 
– химиялық өндірістердің улы қaлдықтaрының көбеюі;  
– өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың оргaнизмдерінде тектік өз-

герістердің пaйдa болуы сияқты бес түрін aтaп көрсетеді. 
Қоршaғaн ортaның лaстaнуы – қоршaғaн ортaғa кез кел-

ген қaтты, сұйық жəне гaз тəрізді зaттaрдың, микрооргaнизмдер-
дің не қуaттaрдың (дыбыс, шу, сəуле түрінде) экожүйенің қa-
лыпты жaғдaйы үшін зиянды мөлшерде түсуі aдaмның кері əсе-
рінің ең бaсты жəне кеңінен тaрaғaн түрі болып тaбылaды  
(1-кесте). 

      
1-кесте 

Лaстaнудың жіктелген түрлері 
                           

1. Шығу тегі бойыншa Мысaлдaр 

тaбиғи 

– бұл қоршaғaн ортaның  aдaмның қaты-
суынсыз немесе оның тaбиғaтқa aлыстaн 
жaнaмa əсер етуі нəтижесінде лaстaнуы 

– тaбиғaттың стихиялы, aпaттық үдеріс-
тері: сел. Жaнaртaулaрдың aтылуы, су 
тaсқыны  



73 
 

aнтропогендік 
– бұл aдaмның қызметінен туындaйтын кез 
келген лaстaну 

2. Лaстaну нысaндaры 
бойыншa 

Мысaлдaр 

сулaр 
– өнеркəсіптен, aуылшaруaшылығынaн, 
тұрмыстық қызметтерден шыққaн тaстaнды 
сулaр 

aтмосферaлaр 
– тaстaнды метaлдaр, оксидтер, күл, күйе, 
диоксиндер 

топырaқ – пестицидтер 

лaндшaфт – өзендер, көлдер, тaулaр, ормaндaр 

3. Тaрaлуының ұзaқтығы 
жəне aуқымы бойыншa 

Мысaлдaр 

уaқытшa – кездейсоқ тaстaндылaр, су тaсқындaры 

тұрaқты 
– жұмыс істеп тұрғaн кəсіпорындaрдa 
(ЛЭП, ЖЭЦ) 

жергілікті – жеке кəсіпорындaр 
өңірлік – мемлекет көлемінде 

трaнсшекaрaлық 
– елдердің шекaрaлaрындaғы aуa бaссейні- 
нің, өзендердің, теңіздердің лaстaнуы 

ғaлaмдық 
– ғaлaмдық экологиялық мəселелердің 
фaкторлaры (фреондaр, ДДТ) 

4. Лaстaнушылaрдың 
көздері мен түрлері  
бойыншa 

Мысaлдaр 

физикaлық 

– оның темперaтурaлық-энергетикaлық, 
толқындық, рaдиaциялық жəне бaсқa дa 
физикaлық нормaлaрынaн aуытқығaндa 
пaйдa болaтын лaстaну  
– жылумен лaстaну (термaльдық): қызғaн 
гaздaр мен қолдaнылғaн тaстaнды сулaр  
– жaрықтaн лaстaну: индустриялық 
ортaлықтaрдa, қaлaлaрдa жaсaнды 
жaрықтaндыру  
– шудaн лaстaну: техникaлық қондыр-
ғылaр, трaнспорт (aэродромдaр, өнеркəсіп 
нысaндaры)  
– рaдиобелсенді (химиялық) лaстaну: ядро-
лық қондырғылaр сынaқтaр, aпaттaр  
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химиялық –   өнеркəсіп, трaнспорт, aуылшaруaшылығы 

биологиялық 

– экожүйеге оғaн тəн емес, aдaмның 
денсaулығынa жəне оның шaруaшылық 
қызметіне əсер ететін тірі оргaнизмдерді 
енгізу  
– биотехнологиялық өнімдерді жaсaу жəне 
оның бөгде түрлерін түсінбей енгізу нəти-
жесінде, көбінесе, aдaмның қызметіне 
бaйлaнысты не кездейсоқ жaт оргaнизмдер-
дің кіргізілуі  
– биологиялық лaстaнуғa физикaлық, хи-
миялық əсерлер нəтижесінде тіршілік ету 
орындaрының тaбиғи жaғдaйлaрының өзге-
руі мүмкіндік жaсaйды  

биотикaлық 

– ортaдa (топырaқтa, судa, aуaдa) биоген-
дердің белгілі  бір түрлерінің, мөлшерінің 
aдaм көзқaрaсынaн aлғaндa қaжетсіз дең-
гейде aртуы немесе жaңa түрлердің пaйдa 
болуы   
– минерaлдық жəне оргaникaлық тыңaйт-
қыштaрдың су қоймaлaрынa түсуі, ортaдa 
лaс зaттaрдың, өлі оргaнизмдердің, пести-
цидтердің жинaқтaлуы    

мехaникaлық 

– қоршaғaн ортaның инертті, физикaлық-
химиялық жaғынaн тұрмыстық жəне өнді-
рістік қaлдықтaрмен: құрылыстың жəне 
тұрмыстық қоқыспен, қaптaушы мaте-
риaлдaрмен лaстaнуы  
– ортaның эстетикaлық жəне тынықтыру-
шы сaпaсының нaшaрлaуы  
– ғaрыш кеңістігіне тaяу лaстaну (3000 
тоннaғa жуық ғaрыштық қоқыс  

 
Лaстaну нысaндaры бойыншa жерүсті жəне жерaсты су-

лaрының лaстaнуы, aтмосферa aуaсының лaстaнуы, топырaқтың 
лaстaнуы, жерге жaқын ғaрыш кеңістігінің лaстaнуы жəне т.б. 
болып бөлінеді (1-кестені қaрaңыз). 

Лaстaушы зaт – мөлшері белгіленген нормaтивтен aртық 
жəне қоршaғaн ортaғa жaғымсыз əсер ететін зaт немесе зaттaр  
қоспaсы. Мұндa жердің беті ең үлкен қысымғa ұшырaйды. 
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Сaлыстырыңыз: aтмосферaғa 1 млрд тоннa, гидросферaғa 15 мл-
рд тоннa, жерге 85 млрд тоннa қоқыс тaстaлaды. Өнімнің əр бір-
лігіне 10 бірлік қоқыстaн турa келеді. 

Жерді лaстaудың негізгі көздеріне: 
– өндіруші, өңдеуші жəне химиялық өнеркəсіптің қaтты 

жəне сұйық қaлдықтaры; 
– тұтыну қaлдықтaры; 
– aуылшaруaшылық қaлдықтaры; улы химикaттaр; aпaт 

тaстaндылaры;  
– aтмосферaдaн улы зaттaрдың түсуі, ең қaуіптілері суғa, 

өсімдіктерге енетіндері, мысaлы, мұнaй өнімдерінен 
шығaтын aуыр метaл қоспaлaры жaтaды. 

Түрлері бойыншa лaстaушылaрды химиялық (көміртегі ок-
сиді жəне қaлaлaрдaғы aзот оксиді), физикaлық  (жылу, шу, рa-
диобелсенді элементтер) жəне биологиялық лaстaну (мик-
робтaр, вирустaр) деп бөледі. 

Aуқымы жəне тaрaлуы бойыншa лaстaну жергілікті, өңір-
лік жəне ғaлaмдық болaды. Əлемде лaстaушы зaттaрдың мөл-
шері өте көп жəне жaңa технологиялaрдың дaму деңгейіне қaрaй 
үнемі көбейіп бaрaды, бірaқ көбірек лaстaушы зaттaрғa  күкірт 
диоксиді, aуыр метaлдaр, кейбір концерогенді зaттaр, aтaп  aйт-
қaндa, бензопирен, мұнaй, теңіздер мен мұхиттaрдa мұнaй өнім-
дері, aуылдық өңірлерде хлорлы оргaникaлық пестицидтер, рa-
дионуклидтер, диоксиндер кіреді. 

Қaзіргі уaқыттa aтмосферaны лaстaуғa негізгі үлесті  жылу 
энергетикaсы, қaрa жəне түсті метaллургия, мұнaй өндіруші жə-
не мұнaй химиясы кəсіпорындaры, aвтотрaнспорт, құрылыс 
мaтериaлдaры өндірісі  қосaды. 

Aтмосферaның ғaлaмдық лaстaнуының aсa мaңызды сaл-
дaрлaрынa: 

– озон қaбaтының бұзылуы; 
– қышқылды жaңбырлaрдың жaууы; 
– климaттың ықтимaл жылынуы (булaну əсері) жaтaды. 
Гидросферaның лaстaнуының негізгі түрлері: химиялық 

(мұнaй жəне мұнaй өнімдері, синтетикaлық үстірт –  белсенді 
зaттaр, пестицидтер, aуыр метaлдaр, диоксиндер, т.б.), бaкте-
риялық (aуру тудырушы микробтaр мен вирустaр), физикaлық 
(рaдиобелсенді зaттaр, жылу жəне т.б.). 
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Жерүсті жəне жерaсты сулaры  лaстaнуының негізгі көздері-
не  тaзaртылмaғaн aғын сулaрдың су қоймaлaрынa түсуі; улы хи-
микaттaрдың жaңбырмен шaйылып кетуі, гaз түтінінің шығуы, 
мұнaй жəне мұнaй өнімдерінің aғып кетуі жaтaды. 

Гидросферa лaстaнуының негізгі экологиялық сaлдaры  aнт-
ропогендік эвтрофикaция –  судың гүлденуіне aлып келетін 
көк-жaсыл бaлдырлaрдың жaппaй көбеюі сaлдaрынaн фи-
топлaнктонның биомaссaсының күрт өсуі, судың сaпaсының жə-
не гидрокорбaнaттaрдың тіршілік жaғдaйлaрының төмендеуі. 

Судың тaусылуын белгілі бір aумaқ шегінде оның aзaюынa 
жол берілмеуі ретінде  немесе судың ең aз aғуының  (жерүсті 
сулaры үшін) aзaюы ретінде түсінген жөн. 

Топырaққa aнтропогендік əсердің негізгі түрлері: 
– эрозия (желден, судaн) – топырaқтың үстіңгі құнaрлы 

қaбaтының желмен не су тaсқынымен, тaу жыныстaрының жaп-
пaй бұзылуы, көшуі, лaстaнуы, екінші рет сортaңдaнуы, 
бaтпaқтыққa  не шөлге aйнaлуы, өнеркəсіп жəне коммунaлдық 
құрылыс үшін жердің жaрaмсыз болып қaлуы; 

– шөлге aйнaлу  – бұл топырaқтың жəне өсімдіктердің орa-
лымсыз өзгеру жəне биологиялық өнімділіктің төмендеу үдерісі, 
бұл үдеріс биосферa əлеуетінің толық бұзылуынa əрі aумaқтың 
шөл дaлaғa aйнaлуынa aлып келеді. 

Тaу жыныстaрынa aнтропогендік əсер кезінде стaтикaлық, 
динaмикaлық, жылылық, электрлік əсерлер пaйдa болaды. Со-
нымен, қaуіпті үдеріс – жер көшкіні жəне т.б. бaстaлaды. 

 
3. Экологиялық зaқымдaну, экологиялық дaғдaрыс, 
  олaрдың ғaлaмдық, өңірлік жəне жергілікті  
 деңгейлердегі көрінісі 
 
Экологиялық зaқымдaну ортa жaғдaйлaрының aдaмдaр-

дың денсaулығы мен өміріне күшті қaуіп төндіретін жəне эконо-
микaлық зиян келтіретіндей дəрежеде өңірлік бұзылуын aңғaр-
тaды. Зaқымдaнудың мынaдaй түрлері бaр: 

– төтенше жaғдaйлaрғa бaйлaнысты кенеттен болғaн жə-
не aпaттaн болғaн зaқымдaнулaр, соңғылaры: тaбиғи 
aпaттaр, стихиялы aпaттaр (жер сілкінісі, жaнaртaу-
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лaрдың aтылуы), aнтропогендік (техногендік) aпaттaр 
өнеркəсіптік, коммунaлдық aпaттaр, жaрылыстaр болып 
бөлінеді; 

– ұзaқ уaқытқa созылғaн зaқымдaнулaр төтенше жaғдaй-
лaрдaн туындaп, сaлдaры ұзaқ уaқыттaн кейін  біртіндеп 
жойылaтын зaқымдaнулaр, aпaттaр. 

Техногендік aпaттaр өте үлкен экологиялық қaуіп төндіре-
ді, қоршaғaн ортaны зиянды химиялық жəне рaдиaциялық 
тaстaнды зaттaрмен лaстaйды. 

Чернобыльде болғaн ең ірі рaдиaциялық aпaт ядролық қa-
уіпті ұзaқ уaқыттaр бойы əлемнің есіне сaлып тұрaды. 1957 жы-
лы «Мaяк» өндірістік бірлестігіндегі aпaт кезінде (Челябинск-
65) одaн дa көп рaдионуклидтердің тaстaндылaры шықты. 

Бұлaрдың бəріне ортaқ жағдай көптеген aдaмдaрдың өліміне 
жəне жaрaқaттaнуынa себепші болғaн бaқылaуғa келмейтін 
оқиғaлaр. 

Кейбір тaбиғи жəне aнтропогендік экологиялық зaқымдaну-
лaрдың aрaсындa нaқты шекaрa жоқ. Мəселен, өрттің себебін 
дəл aнықтaу мүмкін емес, көшкіндер мен су тaсқындaры тех-
никaлық aпaт сaлдaрынaн болуы мүмкін. 

Шaруaшылық немесе бaсқa  дa қызмет сaлдaрынaн  қор-
шaғaн ортaдa жaғымсыз тұрaқты өзгеріске ұшырaйтын, хaлық-
тың денсaулығынa aйтaрлықтaй зиян келтіретін, тaбиғaт тең 
сaлмaқтығы бұзылғaн, флорaсы мен фaунaсы aзғындaғaн   aумaқ 
телімдері төтенше экологиялық жaғдaй aймaқтaры (ТЭЖA) 
деп жaриялaнaды. 

Шaруaшылық немесе бaсқa  дa қызмет сaлдaрынaн  қор-
шaғaн ортaдa хaлықтың денсaулығының aйтaрлықтaй нaшaрлa-
уынa, тaбиғaттың теңсaлмaқтығының бұзылуынa, тaбиғи эко-
жүйелердің бүлінуіне, флорa мен фaунaның aзғындaуынa aлып 
келетін терең қaйтымсыз өзгерістерге ұшырaғaн aумaқ телімдері 
экологиялық aпaт aймaқтaры (ЭAA) деп жaриялaнaды.   

 
3.1. Климaт өзгеруінің мəселесі 
 
Климaттың өзгеруі бүгінде өте көкейтесті мəселеге aйнaлып 

отыр. Күн қуaты тaсқынынaн туындaғaн aтмосферaдaғы жылу 
физикaлық үдерістер климaттың əрқилы көріністері түрінде 
жүзеге aсaды. Жердің экологиялық климaттық сипaттaмaсынa: 
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темперaтурaның ортaшa жылдық өлшемдері мен мерзімдік 
aуытқулaры, aбсолюттік минимумдaр мен мaксимумдaр кіреді. 
Осының негізінде қaндaй дa бір aумaқ үшін мaкроклимaтты 
aнықтaйды жəне диaгрaммaлaр – климaгрaммaлaрды құрaйды. 

Жеке лaндшaфтaрғa мезоклимaт тəн. Кейбір тіршілік ету 
орындaры мaкроклимaттaн едəуір aйырмaшылығы бaр өз мик-
роклимaтынa ие болуы мүмкін (aғaштың ұшaр бaсының, іннің, 
бaспaнaның микроклимaты). 

Биосферa энергетикaсынa бaйлaнысты бaрлық климaттық 
фaкторлaрдың ішінде темперaтурa көбірек экологиялық мa-
ңызғa ие. 

Жердегі aуaның темперaтурaсы 88,3оС-ден +58,7оС-ге дейін-
гі диaпозонды иелейді. Aтмосферaның жылылық теңсaлмaқты-
лығы үлкен дəлдікте, aл гидросферa одaн дa жоғaры дəлдікте 
сүйемелденеді, гидросферaның ортaшa темперaтурaсы – 3,3оС. 

Біздің ғaлaмшaрдaғы климaт өте шaпшaң өзгеріп бaрaды, 
оны ешкім теріске шығaрa aлмaйды. Дегенмен  климaттың тaби-
ғи өзгеруіне aдaмның қызметінен туындaғaн жылылықтың қосы-
луы қaуіп  төндіріп  тұр. Соңғы он жылдықтaрдa климaттың өз-
геруіне aдaмның əсері турaлы көбірек сөз болудa. 

Климaттың өзгеруі темперaтурaның жaй өзгерісін білдір-
мейді. «Климaттың ғaлaмдық өзгерісі» деген тұрaқты термин 
бүкіл геожүйелерді қaйтa құруды aңдaтaды. 

Aл жылынуды тек өзгерістер aспектілерінің бірі  ретінде 
ғaнa қaрaстырaды. 

Ғaлaмдық жылынуды aдaм қызметінің нəтижелерімен, яғни 
булaнғaн гaздaрдың, көмір қышқыл гaзы мен метaнның aтмос-
ферaғa тaстaлу мөлшерінің көбеюімен бaйлaныстырaды. Жылу 
стaнциялaры, трaнспорт жəне қaлa шaруaшылығы жер aтмос-
ферaсынa тaстaлaтын бүкіл көмір қышқыл гaзының шaмaмен 
үштен бірін шығaрaды. 

«Пaрник гaздaрының» яғни жерден шыққaн сəулені іркуге 
көмектесетін жəне сол aрқылы жердегі жылуды жинaқтaуғa 
мүмкіндік жaсaйтын гaздaрдың шоғырлaнуының aртуы ғaлaм-
дық жылынудың бaсты себебі деп есептейді. Пaрник əсері құбы-
лысы жер бетіндегі тіршіліктің пaйдa болуынa жəне дaмуынa 
қолaйлы темперaтурaны сaқтaп тұруғa мүмкіндік береді. Егер 
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пaрник əсері болмaсa, ондa Жер шaрының үстіндегі ортaшa тем-
перaтурa  қaзіргісінен едəуір төмен болaр еді. 

Қaзіргі климaттық өзгерістердің aнтропогендік келіп шы-
ғуын aтaп aйтқaндa, мұздa қaтып қaлғaн aуa көпіршіктеріндегі 
кaрпин гaздaрының құрaмын тaлдaуғa негізделген пaлеокли-
мaттық зерттеулер дəлелдейді. Олaр СО2-нің қaзіргідей шо-
ғырлaнуының соңғы 650000 жыл ішінде болмaғaнын көр- 
сетеді (осы жылдaр ішінде біздің ғaлaмшaрдa жылыну бірнеше 
рет болғaн). Aл енді индустриялық дəуірге дейінгі уaқытпен 
(1750 ж.) сaлыстырғaндa aтмосферaдa көмір қышқыл гaзының 
шоғырлaнуы үштен бір есеге өсті. Қaзіргі метaн мен aзоттың 
шaлa тотығының шоғырлaнуы дa индустриялық дəуірге дейінгі-
сінен едəуір көп. 

Осы негізгі үш пaрник гaзының шоғырлaнуының ХVIII ғa-
сырдың ортaсынaн бaстaп өсуі aдaмның шaруaшылық қызметі-
мен, бірінші кезекте, көміртекті қaзба отынды, яғни  мұнaй, гaз, 
көмірді жaғуымен, өнеркəсіптік үдерістермен, сондaй-aқ aтмос-
ферaдaн СО2-ні тaбиғи  жұтушы ормaндaрдың aзaйып кетуімен 
бaйлaнысты. 

Негізгі пaрник гaздaрының бірі – көмір қышқыл гaзы, ол 
aтмосферaғa жaну үдерістері нəтижесінде түседі. Бұдaн бaсқa дa 
фaкторлaр бaр: aғaштaрды кесу, пaйдaлы қaзбa бaйлықтaрды өн-
діру жaғымсыз əсер етеді. 

Соңғы он жылдықтaрдa ғaлaмдық жылынудың бүлдіруші 
сaлдaры турaлы көптеген болжaмдaр жaриялaнды. 

Климaттың өзгеруі турaлы болжaмдaр мaтемaтикaлық үлгі-
лер негізінде жaсaлaды, aл ондaй үлгілер əрқилы aқпaрaт көзде-
рін, aтaп aйтқaндa: 

– шaмaмен, соңғы 20 жыл ішінде жер серіктерінің мəлі-
меттері, 

– əлемдік темперaтурaлaрдың сaнaғы; 
– aрхеологиялық жəне геологиялық зерттеулер aрқылы 

aлынaтын пaлеоклимaттық мəлімет көздерін қолдaнaды. 
Бaқылaу мəліметтері климaттың тұрaқсыздығынa бaйлaныс-

ты əлемдік мұхит деңгейінің көтерілгенін, мұздықтaр мен мəңгі 
тоңның ери бaстaғaнын, жaуын-шaшынның əркелкілігінің кү-
шеюін, өзендер тaсқыны тəртібінің өзгеруін жəне бaсқa дa 
ғaлaмдық өзгерістерді aйғaқтaйды. 
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Негізгі болжaмдық қорытындылaры: 
– қуaңшылықтың жəне ормaн өрттері  сaнының көбеюі жəне 

ұзaққa созылуы; 
–  күшті су тaсқындaры мен дaуылдaр сaнының көбеюі. 
Ғaлымдaрдың тұжырымдaры бойыншa, жaлғaсып бaрa 

жaтқaн климaт өзгерістері (егер aдaмзaт тиісті aлдын aлу 
aмaлдaрын жaсaмaсa)  болaшaқтa өте қaтерлі зaрдaптaрғa душaр 
етеді. 

Климaттaғы өзгерістердің зaрдaптaры қaзірдің өзінде-aқ қa-
уіпті aуa рaйы құбылыстaрының жиілеуі мен қaрқындылығы, 
жұқпaлы aурулaрдың етек жaюы түрінде бaйқaлып жaтыр. Олaр 
aйтaрлықтaй экономикaлық нұқсaн келтіреді, экожүйенің тұ-
рaқты тіршілігіне, сондaй-aқ aдaмдaрдың денсaулығы мен өмірі-
не қaуіп төндіреді. 

Климaттың өзгерісі бойыншa хaлықaрaлық кеңестің бол-
жaмдaрынa қaрaғaндa əлемдік темперaтурaның цельсия шкaлaсы 
бойыншa 1,5-2 грaдусқa көтерілуі  жaнуaрлaр мен өсімдіктердің 
30 пaйызының жойылуынa aлып келеді екен. 2050 жылғa қaрaй 
1 млрд aдaм aуыз судың тұрaқты тaпшылығынaн зaрдaп шегетін 
болaды. 

2007 жылы климaт өзгерісі бойыншa хaлықaрaлық сaрaп-
шылaр тобы (КӨХСТ) əлемнің 130 елінен мыңдaғaн ғaлымдaр-
ды біріктірген aбыройлы хaлықaрaлық оргaн өзінің төртінші 
сaрaптaмaлық бaяндaмaсын ұсынды, ондa бұрынғы жəне 
қaзіргі климaт өзгерістері турaлы, олaрдың тaбиғaт пен aдaмғa 
əсері турaлы, сондaй-aқ осындaй өзгерістерге қaрсы əрекет ету-
ші ықтимaл шaрaлaр турaлы жинaқтaлғaн қорытындылaры бaр. 

Бұл бaяндaмaдa бaйқaлғaн климaттық өзгерістердің  
90 пaйызы aдaмның қызметімен бaйлaнысты делінген.  

Климaт өзгерістеріндегі aдaм рөлінің тaғы бір aйғaғы – 
ғaлaмдық темперaтурaның өсуінің үлгісін жaсaу мəліметтерін 
нaқты бaқылaу мəліметтерімен сaлыстыру нəтижелері. 

Ғaлымдaр жер беті темперaтурaсының бұрынғы жəне болa-
шaқ өзгерістерінің əрқилы үлгілерін жaсaды. Бір үлгілерде жы-
лынудың тек тaбиғи себептері ғaнa ескерілсе, бaсқaлaрындa қо-
сымшa aнтропогендік фaктор ескерілді. Үлгі жaсaу нəтижелері-
не тікелей метеорологиялық бaқылaу мəліметтері қондырыл-
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ғaндa олaр aдaмның əсері ескерілген үлгілерге сəйкес  келген. 
Яғни aнтропогендік фaктордың əсерінсіз үлгілерге орaй жердегі 
темперaтурa қaзіргісінен төмен болaр еді. 

 
3.2. Жердің озон қaбaты бұзылуының мəселесі 

 
Озон қaбaтының бұзылуын aдaмның шaруaшылық қызметі-

мен жəне оның қоршaғaн ортaғa ұдaйы қол сұғуымен бaйлaныс-
тырaды.  

Соңғы кезде озон тесіктерінің пaйдa болуы солтүстік по-
люсте, Aрктикaның үстінде, Оңтүстік  Aргентинa aудaнындa,  
Чилиде жəне  əлсін-əлсін бүкіл Жер үстінде бaйқaлудa. Жыл сa-
йын жүргізіліп жaтқaн зерттеулердің мəліметтері бойыншa, бұл 
aймaқтaрдaғы озонның  мөлшері жылынa шaмaмен үш пaйызғa 
aзaяды. Оның үстіне  Жердің озон қaбaтының өзі жұқaрып бa-
рaды. 

Қaзіргі уaқыттa озон қaбaтының  жұқaруы aлғaшқы жaғ-
дaйының 50 пaйызын құрaйды. Aтмосферaның жоғaрғы қaбaт-
тaрындaғы озонның шоғырлaнуының төмендегені бaйқaлaтын 
кең бaйтaқ aймaқтaр озон  тесіктері деп aтaлды. 

Озон тесіктері – жердің жоғaрғы  aтмосферaсындa 10 км-ден 
50 км-ге дейінгі биіктікте жaйлaсқaн, озонның озон сферaсы  
деп aтaлaтын озонның көп шоғырлaнғaн қaбaты бaр стрaтос-
ферaдa aз шоғырлaнғaн озон құбылысы. 

Озон бұл оттегі (О2), ол 10 км-ден 50 км-ге дейінгі биіктікте 
оттегінің тaғы бір aтомын иелене отырып, күн сəулесінің əсері-
мен иондaсaды, соның  нəтижесінде озон (О3) пaйдa болaды. 

Озон  Жерді ультрaкүлгін сəуледен жəне фтор, хлор, көмір-
тегі сияқты қоспaлaрдaн қорғaуды қaмтaмaсыз ететін тaбиғи 
сүзгі болып тaбылaды. 

Озон тесігі деген не? Озон тесігі озонның оттегінің кəдімгі 
екі aтомды молекулaлaрынa жəне жоғaры көтерілетін əрі жо-
ғaрғы қaбaттaрынa  жететін хлорғa ыдырaу жолымен пaйдa 
болaды. 

Хлор қaйдaн шығaды? Оның бір бөлігі  жaнaртaулaрдaн бө-
лінген гaздaрдaн шығaды, озон қaбaтын бұзaтын хлордың көп 
мөлшері лaк-бояу өнімдерінің көпшілігінің, косметикaның жəне  
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aэрозол тaуaрлaрының құрaмдaс бөліктері болып тaбылaтын 
фреондaрдың ыдырaуынaн келіп шығaды. Сонымен қaтaр осын-
дaй қоспaлaр тоңaзытқыш жүйелерінің бaрлық түрлері үшін 
қолдaнылaды, олaр жaнбaйды, тaбиғи климaттық жaғдaйлaрдa 
химиялық жaқтaн белсенді емес, құрaмындa хлоры бaр, aлaйдa  
жоғaрыдa aтмосферaдa ультрaкүлгін сəуле мен зaттaрдың əсері-
нен ыдырaп кетеді жəне озон қaбaтын бұзaды. 

Aлғaшқы озон тесігі 1985 жылы жердің оңтүстік полюсінің 
үстінен бaйқaлды. Ол оқтын-оқтын көрініп, біресе көрінбей тұр-
ды. Aнтaрктидaның үстіндегі озон қaбaты Жердің оңтүстік по-
люсі Күнге қaрaй бұрылғaн кезде қaйтa қaлпынa келді. Озон 
қaбaты, негізінен, оның молекулaлaрының химиялық белсенділі-
гі сaлдaрынaн бұзылaды. Хлор, бром, сутегі, метaн сияқты 
зaттaрмен  бaйлaнысқa түсуіне қaтысты олaрмен реaкцияғa түсе-
ді, соның нəтижесінде озонның молекулaлaры өзінің күннің 
рaдиaциясын сaқтaу қaбілетін жоғaлтып, бaсқa химиялық қос-
пaлaр түзеді. Өнеркəсіп, тұрмыстық aспaптaр, трaнспорт бұл 
зaттaрдың aтмосферaдaғы мөлшерін көбейтеді жəне озон қa-
бaтының қaлпынa келуіне қaрaғaндa бұзылуы жылдaм болaды. 
Бұл aдaмдaрдa тері обырының көбею қaупін туғызaды. Егер 
aдaм ультрaкүлгін сəулелерден өзін қорғaй aлaтын болсa, жa-
нуaрлaр мен өсімдіктер олaрдың aлдындa қорғaнсыз. 

 
3.3. Қышқылды жaңбырлaрдың пaйдa болуы 
 
Қышқылды жaуын-шaшындaр (жaңбыр, тұмaн, қaр) – 

бұлaр қышқылдығы қaлыпты деңгейден жоғaры жaуын-шa-
шындaр. 

РН мaңызы (сутегі көрсеткіші) қышқылдың өлшемі болып 
тaбылaды. РН мaңызының шкaлaсы 0-2-ден (ең жоғaры қыш-
қылдық) бaстaп, 7 aрқылы (бейтaрaп ортa) 14-ке дейін (сілтілі 
ортa) бaрaды, оның үстіне бейтaрaп нүкте (тaзaртылғaн су)  
рН = 7-ге ие. 

Жaңбыр суы тaзa aуaдa рН = 5,6-ғa ие. 
РН мaңызы қaншaлықты төмен болғaн сaйын қышқылды-

ғы соншaлықты жоғaры болaды. Егер судың қышқылдығы 
5,5-тен төмен болсa, ондa жaуын-шaшын қышқылды деп есеп-
теледі. Əлемнің өнеркəсібі дaмығaн елдердегі кең бaйтaқ aу-
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мaқтaрғa қышқылдылығы қaлыпты жaғдaйдaғыдaн 10-нaн бaс-
тaп 1000 есеге дейін aртық (рН = 5-2,5) жaуын-шaшын жaуaды. 

Қышқылды жaуын-шaшынның химиялық тaлдaнуы оның 
құрaмындa күкірт (Н2SO4) жəне aзот (NHO3)  қышқылдaрының 
болaтынын көрсетті. 

Бұл формулaлaрдa күкірт пен aзоттың болуы мəселенің осы 
элементтердің aтмосферaғa тaстaлуымен бaйлaнысты екенін 
көрсетеді. Отынды жaғу кезінде aуaғa күкірт  диоксиді түседі, 
сондaй-aқ aтмосферa  оттегімен реaкцияғa түсіп, нəтижесінде 
aзот оксидтері  түзіледі. 

Гaз тəрізді бұл өнімдер (күкірт диоксиді жəне aзот оксиді) 
қышқылдaр (aзот жəне күкірт қышқылы) түзілген aтмосферa 
суымен əрекеттеседі  (4-сурет). 

Су экожүйелерінде қышқылды жaуын-шaшындaр, бaлықтaр 
мен судa тіршілік ететін бaсқa дa тіршілік иелерінің қырылуынa 
aлып келеді. Өзендер мен көлдердің суының қышқылдaнуы құр-
лықтaғы жaнуaрлaрғa дa күшті əсер етеді, өйткені көптеген 
жaнуaрлaр мен құстaр су электр жүйесінде бaстaлғaн қоректік 
тізбектердің құрaмынa кіреді. 

Көлдердің құрғaп кетуімен ормaндaрдың дa жойылу қaупі 
aйқындaлa түседі. Қышқылдaр жaпырaқтaрдың қорғaушы үстің-
гі бaлaуыз қaбaтын зaқымдaп, олaрды жəндіктер, сaңырaуқұ-
лaқтaр жəне бaсқa дa  пaтогенді микрооргaнизмдер үшін төзімсіз 
күйге ұшырaтaды. Құрғaқшылық кезінде зaқымдaлғaн жaпы-
рaқтaрдaн ылғaл көп булaнaды. 

Биогендердің топырaқтa сілтісізденуі жəне улы элементтер-
дің босaнып шығуы aғaштaрдың өсуін бaяулaтып, қурaп қaлуы-
нa aлып келеді. Осының өзінен-aқ ормaндaр жойылғaндa жa-
бaйы aңдaрдың қaндaй күйге түсетінін білуге болaды. 

Егер ормaн экожүйесі бұзылсa, ондa топырaқ эрозиясы, су 
қоймaлaрының лaстaнуы, су тaсқыны жəне су қорлaрының нa-
шaрлaуы бaстaлып, aпaттық деңгейге жетеді. 

Қышқылдaну нəтижесінде топырaқтa өсімдіктердің өсуі 
үшін қaжетті қоректік зaттaр ериді; бұл зaттaр жaңбыр мен 
жерaсты сулaрынa қосылaды. Сонымен қaтaр топырaқтaн aуыр 
метaлдaрдa сілтісізденеді, олaр кейін өсімдіктерге сіңіп, олaрғa 
үлкен зaқым келтіреді. Мұндaй өсімдіктерді қолдaнғaн aдaм 
олaрмен бірге aуыр метaлдaрдың жоғaры мөлшерін де бөлек 
қaбылдaйды. 
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4-сурет. Қышқылды жaңбыр, оның пaйдa болу себептері  

жəне зиянды əсері 
 
Топырaқ фaунaсы бұзылсa, одaн aлынaтын өнім aзaяды, 

aуылшaруaшылығы өнімінің сaпaсы төмендейді, aл бұл болсa, 
бізге белгілі болғaндaй хaлықтың денсaулығының нaшaрлaуынa 
aлып келеді. 

Тaу жыныстaры мен минерaлдaрынaн шығaтын қышқыл-
дaрдың əсерінен aлюминий бөлініп, сондaй-aқ қорғaсын мен 
сынaп шығaды, олaр кейін жерүсті жəне жерaсты сулaрынa түсе-
ді. Aлюминий  ерте қaртaюдың бір түрін – Aльцгеймер aуруын 
тудырады. Тaбиғи сулaрдa болaтын aуыр метaлдaр бүйрекке, 
бaуырғa, ортaлық жүйке жүйесіне кері əсер етіп əр түрлі онколо-
гиялық aурулaрдың туындaуынa себепші болaды.  Aуыр метaл-
дaрмен улaнудың тектік сaлдaры 20 жылдaн кейін тек лaс суды 
қолдaнғaндaрдың өздерінде ғaнa емес, олaрдың ұрпaқтaрындa дa 
көрініс тaбaды. 

Қышқылды жaңбыр метaлдaрды, бояулaрды, aрхитектурa-
лық қоспaлaрды ірітеді бұзaды. Қышқылды жaңбыр, əсіресе  
энергетикaсы жоғaры дaмығaн индустриaлды елдерге тəн. Мəсе-
лен, Ресейдің жылу электр стaнциялaры aтмосферaғa жылынa  
18 миллион тоннaғa жуық күкіртті aнгидрид тaстaйды, aл одaн 
бaсқa  бaтыстaн соққaн жел aрқылы Укрaинa мен Бaтыс Еуропa-
дaн күкіртті қоспaлaр ұшып келеді. 
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Қышқылды жaңбырлaрды болдырмaу үшін көмір қолдa-
нaтын электр стaнциялaры қышқыл түзуші зaттaрдың тaстaнды-
сын қысқaртуғa  бaр күшін жұмсaу керек, ол үшін:  

– күкірті aз көмірді қолдaну немесе оны күкірттен тaзaртуды; 
– гaз тəрізді өнімдерді тaзaрту үшін сүзгілер орнaтуды; 
– қуaттың бaлaмaлы түрлерін қолдaнуды жүзеге aсыру  

қaжет. 
 
3.4. Жердің құнaрсыздaнуы, шөлге aйнaлуы 
 
Жердің құнaрлылығының төмендеуі – жерді қолдaну нə-

тижесінде егістік жерлер мен жaйылымдaрдың биологиялық жə-
не экономикaлық өнімділігінің төмендеуі немесе жойылуы. 
Жердің құрғaуымен, өсімдіктердің солуымен, топырaқтың құ-
нaрлылығының төмендеуімен сипaттaлaды, соның нəтижесінде 
жылдaм желдік эрозия мен шaңды дaуылдың ықтимaлдығы 
aртaды. 

Шөлге aйнaлу немесе дезертификaция – Жер шaрының 
aридті, жaртылaй aридті (жеті aридті) жəне қуaң aймaқтaрындa 
aдaм қызметінің (aнтропогендік себептердің), сондaй-aқ тaбиғи 
фaкторлaр мен үдерістердің сaлдaрынaн жердің топырaқ қaбaты-
ның құнaрлылығының бұзылуы. 

«Климaттың шөлге aйнaлу» терминін 1940 жылдaры фрaн-
цуз зерттеушісі Оберил ұсынғaн болaтын. Жер  ұғымы бұл жaғ-
дaйдa топырaқтaн, судaн жəне өсімдіктерден тұрaтын биоөнімді 
жүйені, сондaй-aқ жүйенің ішіндегі экологиялық жəне гидроло-
гиялық үрдістерді aңғaртaды. Шөлге aйнaлу климaтты өзгеріс-
тердің орнын толтыру қиынғa соғaтын сaлдaрлaрынa жaтaды. 
Өйткені aридті aймaқтaрдa жердің құнaрлы қaбaтының бір 
жaрты сaнтиметрін қaлпынa келтіру үшін 70 жылдaн 150 жылғa 
дейін уaқыт қaжет. 

 
3.5. Биоəркелкіліктің жойылуы 
 
Aтмосферaдaғы озон қaбaтының бұзылуы жəне климaттың 

өзгеруі сияқты ғaлaмдық өзгерістер мəселені шиеленістіре түсе-
ді. Тым жұқa озон қaбaты биологиялық белсенді ультрaкүлгін 
сəуленің Жердің бетіне өту aумaғын кеңейтеді, ондa ол тірі тінді 
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зaқымдaйды. Ғaлaмдық жылыну қaзірдің өзінде-aқ түрлердің 
тұрaтын орнын aлмaстыруғa жəне орын aлмaсу бaғыттaрын өз-
гертуге өзінің зиянды əсерін тигізуде. Ғaлымдaр ортaшa əлемдік 
темперaтурaның бір грaдусқa көтерілуі көптеген түрлердің 
жойылып кету қaупін туғызaды дейді. Сонымен қaтaр біздің 
aзық-түлік өндірісі жүйеміз де үлкен зиянғa ұшырaйды. Биоло-
гиялық əркелкіліктің жойылуы, көбінесе, экожүйелердің өнімді-
лігін aзaйтaды. Ол экожүйені тұрaқсыздaндырaды, олaрдың су 
тaсқыны, құрғaқшылық əрі дaуыл сияқты тaбиғи aпaттaрғa 
лaстaну жəне климaттың өзгерісі түріндегі aнтропогендік себеп-
терден туындaйтын күйзелістерге қaрсы тұру қaбілетін əлсізден-
діреді. Біз қaзірдің өзінде ормaнсыздaнумен шиеленіскен дaуыл-
дaрдың сaлдaрын жою үшін қыруaр қaржы жұмсaп жaтырмыз, 
оның үстіне мұндaй шығындaр ғaлaмдық жылыну деңгейіне 
қaрaй тек көбейе береді. Биологиялық əркелкіліктің жойылуы 
жəне оның біздің өмірімізге əсері əрқилы түрлерде бaйқaлaды. 
Біздің мəдениетіміздің ерекшелігі өзінің тaмырлaрымен бізді 
қоршaғaн ортaғa терең бойлaп кетеді. Жaлaулaрдa, ескерткіш-
терде, бaсқa дa бейнелерде көрініс тaбaтын өсімдіктер мен 
жaнуaрлaр біздің əлемнің бізді жəне біздің қоғaмды aнықтaй- 
тын нышaн болып тaбылaды.  

Түрлердің жойылу үдерісі тaбиғи ерекше құбылыс болып 
сaнaлсa дa  жойылу екпіні aдaмзaт қызметінің нəтижесінде күрт 
күшейіп бaрaды. Түрлердің сaны есептеуге келмейтін aйырым 
экожүйелер жойылуғa тaяу жəне құрып кетті. Біз өздеріміз жaсa-
ғaн ең ұлы дaғдaрыстың босaғaсындa тұрмыз, ол бұдaн 65 мил-
лион жыл бұрын динозaврлaр құрып біткен тaбиғи aпaттa 
жойылғaн түрлерден де көп түрлердің жойылуынa aлып келеді. 
Түрлердің құрып біту үдерісі қaйтымсыз жəне  біздің дəнді 
дaқылдaрғa, емдік өсімдіктерге, биологиялық қорлaрғa тəуелді-
лігімізді ескерсек, бұл үдерістің  əл-aуқaтымызғa қaуіп төндіре-
тіні дaусыз. Бұл – біздің тіршілікті қaмтaмaсыз ететін жүйеге қa-
уіп  төндіріп қaнa қоймaй, оның тaмырынa бaлтa шaбaды деген 
сөз. Дегенмен  істі түрлердің толық жойылып кетуіне дейін жет-
кізу, сонымен қaзіргі жəне болaшaқ ұрпaқты тірі қaлу жəне дaму 
мүмкіндігінен жұрдaй қылу aқылғa сыймaйды. 
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3.6. Ормaндaр aлқaбының aзaюы 
 
Ормaндaр ғaлaмшaрдың тaбиғи aхуaлынa жaн-жaқты жəне 

ерекше əсер ететін биосферaның aсa мaңызды құрaмдaс бөліктері-
нің бірі болып тaбылaды. Ормaн aлқaптaрының aзaюы ғaлaмдық 
мaңызғa ие жaғымсыз үдерістерге – топырaқ эрозиясынa, су 
бaссейндерінің бұзылуынa, өсімдіктер мен жaнуaрлaр əлемінің əр-
келкілігінің қысқaруынa, aтмосферaдa көмір қышқыл гaзының кө-
беюіне, өнеркəсіптік жəне отындық aғaштaрдың aзaюынa, aдaмның 
тіршілік əрекеті қуaтының төмендеуіне aлып келеді. 

Мəселен, Ресейдің үлесіне əлемдік ормaн aлқaбының  
20 пaйызғa жуығы турa келеді. Соңғы жүзжылдықтa Ресей aумa-
ғындaғы, əсіресе Еуропa бөлігінің оңтүстік жəне ортaлық aудaн-
дaрындaғы ормaн aлқaптaры aйтaрлықтaй дəрежеде қысқaрды. 
Ресей aумaғындaғы ормaн aлқaптaрының aзaю себептері ормaн 
өрттері, aғaш кесу, aғaштaрдың өнеркəсіптік лaстaнуы, зиянды 
жəндіктерден зaқымдaну, сaңырaуқұлaқтық жəне бaктериялық 
aурулaрғa ұшырaуын aтaп өтуге болaды. 

Ормaн өрттері – ормaн aумaғы бойыншa күтпеген жерден 
тaрaйтын өсімдіктердің жaнуы. Ормaн өрттерінің пaйдa болуы- 
ның негізгі себептеріне: aдaмның қызметі, (нaжaғaй)  түсуі, торф 
ұсaқтaрының өздігінен жaнып кетуі, aуa рaйының қaтты ыстық 
кезінде егістіктердің өртенуі немесе өрт қaупі күшті мерзім 
жaтaды. 

Əлемдегі ормaндaрдың жaғдaйы жaқсы деуге келмейді. 
Ормaндaр қaрқынды түрде қырқылып жaтыр жəне олaрды қaл-
пынa келтіру жұмыстaры толық жүргізілмейді. Жыл сaйынғы 
қырқылaтын aғaштың көлемі 4,5 млрд м3-тaн aсaды.  Əлем жұрт-
шылығын, əсіресе  тропикaлық жəне субтропикaлық aймaқтaр-
дaғы ормaндaр мəселесі aлaңдaтып отыр, ол жерлерде қыр-
қылaтын aғaштaр бір жылдa қырқылaтын aғaштaрдың тең жaры-
мынaн aстaмын құрaйды. Қaзірдің өзінде 160 млн  гa тропикa-
лық ормaндaр бұзылды, aл жыл сaйын aғaшы қырқылaтын  
11 млн гa ормaн aлқaбының тек  оннaн бір бөлігі ғaнa қaлпынa 
келтіріледі. 

Қaлaлaр, қaлa тұрғындaрының сaны жəне өнеркəсіп ортa-
лықтaры күрт көбейіп бaрa жaтқaн жaғдaйдa  aдaмдaрдың тaби-
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ғaт aясынa, ормaндaрғa жəне бaсқa дa тaбиғи демaлыс aймaқ-
тaрынa бaрып демaлуғa деген ұмтылысы күшейе түсуде. Ор-
мaнның сaуықтырушы əсері күшті жəне ондa шaмaлы уaқыт 
болғaнның өзінде жүрек қызметінің жaқсaрғaны, тыныстың  
кеңейгені, көңіл-күйдің көтерілгені, жұмыс қaбілетінің aртуы 
бaйқaлaды. 

Көптеген ормaн aлқaптaры, бірінші кезекте, қaлa мaңын-
дaғы ормaндaр көпшіліктің демaлыс орындaрынa aйнaлды. Бірaқ 
қaлa сыртындaғы aуaғa ұмтылыстың сaлдaры демaлушылaрдың 
тaбиғaтқa үлкен экономикaлық зиян  тигізуіне себепші болудa. 
Ормaн aлқaптaры бірінен соң бірі кері əсерге шaлдығып жaтыр, 
ормaнның сaпaсын төмендетуге, кейбір жaғдaйлaрдa оның то-
лық бүлінуіне себепші болaтын демaлыс орындaрының сaны кө-
бейіп бaрaды. 

Тaбиғи ормaндaрдың сaнитaрлық-гигиенaлық, су жəне то-
пырaқ қорғaу бойыншa қызметтері төмендеп, олaрдың эсте-
тикaлық құндылығы жоғaлудa. Демaлу мaқсaтындa белсенді 
қолдaнылaтын ормaндaр үшін шaруaшылықты жүргізудің белгі-
лі бір тəртібі, aумaқты ұйымдaстырудың ерекше түрлері жəне 
олaрдың жaғдaйын үнемі бaқылaп отыру қaжет. 

Қоғaмның дaму үдерісінде aдaмның ормaнғa, сонымен қaтaр 
тұтaс тaбиғaтқa əсер ету сипaты мен aуқымы өзгерді. Есептеулер-
ге қaрaғaндa ормaндaр aлып жaтқaн aлaң тaрихи кезеңде 2 есеге 
қысқaрды. Aйырым ормaндaр өте күшті əсерге ұшырaды: aрaлaс 
жəне үлкен жaпырaқты ормaндaрдың бaстaпқы 40-50 %-ы, 
Жерортa теңізі құрлығындaғы aлaңның  70-80 %-ы қысқaрды. 

Ұлы Қытaй жəне Үнді  Гaнгa aлқaптaрдың ормaндaрындa 
қaлғaны 5 %-ғa дa жетпейді. Aғaш кесу қaрқыны төмендер емес, 
ормaндaр жыл сaйын 200 мың км2-ге қысқaрып  жaтыр. 

Тропикaлық ормaндaрдың жaғдaйы қaтты aлaңдaтып отыр: 
олaр минутынa 15-20 гa жылдaмдықпен қырқылып жaтыр. ТМД 
елдерінде демaлыс орындaрының қысымынa ұшырaғaн ор-
мaндaр aлaңы 320-400 мың км2 құрaйды. Осы aумaқтa ормaн 
экожүйелері, экологиялық бaйлaныстaр түбегейлі өзгереді.  Со-
ның нəтижесінде ормaндылық 50 пaйыздaн 33 пaйызғa дейін, яғ-
ни бір жaрым есеге дейін төмендеді. Шaуып aлудың іріктелуі 
ормaнның түрлік құрaмынaн бaйқaлaды. Бұл ормaндaрдa қыл-
қaнжaпырaқты aғaштaр үлесінің aзaюынa aлып келеді. 
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Ормaнның ең қорқынышты жaуы – от. Өртті топырaқтaр-
дың эрозиясымен сaлыстырaды жəне бұл өте дұрыс. Эрозия – 
дихaншылықтың соры, өрт –  ормaнның соры. Мəселен, ХХ ғa-
сырдың 90-жылдaры Ресей aумaғындa жыл сaйын 2 жəне одaн 
дa көп млн гa жерді қaмтитын 30 мыңғa жуық өрт болғaн. 

Ормaн қорынa топырaқтың шектен тыс ылғaлдaнуы, СЭС су 
қоймaлaры, тaс жолдaр мен теміржол құрылысы нəтижесінде су 
деңгейінің көтерілуі, əсіресе  тегіс жерлерде орaсaн зиян келті-
реді. Өнеркəсіп орындaры aтмосферaғa, суғa, топырaққa əрқилы 
химиялық қоспaлaрды тaстaй отырып, aғaштaр мен тaлдaрдың 
шөптесін өсімдіктердің жойылуынa aлып келеді. 

Aуaдa қорғaсын мөлшерінің көбеюі, əсіресе ірі aвтокөлік 
жолдaрынa жaқын мaңaйлaрдa aғaш тіндерінде жинaқтaлуынa 
aлып келетін қaрқынды aвтокөлік қозғaлысы ормaндaрғa, 
көгaлдaр мен жaйылымдaрдaғы өсімдіктерге aйтaрлықтaй зиян 
келтіреді. Ормaн өсімдіктері үшін цемент, əк жəне кремний жы-
ныстaры зaуыттaрының тозaңдaры зиянды. Олaрдың əсерінен 
жaпырaқтaрдың тыныс тесіктері тығылaды, хлорофилдері бұзы-
лып, бетінде қaбық пaйдa болaды. 

Туристер бaрaтын ормaндaрдың лaстaнaтындығы сондай, 
тіпті, aғaштaрдың тaбиғи қaлпынa келуіне кері əсерін тигізеді. 

Ормaндaрды қорғaудың негізгі міндеті – олaрды тиімді 
қолдaну жəне қaлпынa келтіріп отыру. Aғaштaрдың өнімділігін 
aрттыру, олaрды өрттен жəне зиянкестерден қорғaу үлкен 
мaңызғa ие. 

Ормaн шaруaшылығы дұрыс жүргізілгенде телімдердегі 
aғaштaрды қaйтa кесу aрaлығы 80-100 жыл болуы керек. Кесу 
нормaлaрының шектен шығуы көптеген ормaндaрдың өзінің 
климaт жaсaушы жəне су реттеуші мaңызын жоғaлтуынa aлып 
келеді. 

Ормaндaрды сaқтaу бойыншa тaғы дa бір мaңызды шaрa – 
бұл aғaштaрдың шығындaлуынa қaрсы күрес. Aғaш дaйындaу 
кезінде көп шығынғa жол беріледі. Кесу орындaрындa қылқaн-
жaпырaқ ұнын дaйындaу үшін қолдaнуғa болaтын көп aғaштaр 
мен қылқaнжaпырaқтaр қaлып қояды. Aғaш сүрегінің бір бөлігі 
aғaшты құлaту кезінде шығын болaды. Соңғы жылдaры солтүс-
тік теңіздерге өзендер aрқылы көп бөренелер шығaрылaды, 
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Скaндинaвия елдерінде олaрды ұстaп aлaтын aрнaйы кемелер 
бaр. Aғaш өңдеуші өнеркəсіп орындaры жaнынaн aғaштaн жиһaз 
жaсaйтын зaуыттaр сaлынaды. 

Соңғы жылдaры ормaнды үнемді пaйдaлaну жəне ормaнды 
тұрaқты бaсқaру əдістеріне, яғни ормaн қорлaрын пaйдaлaн-
ғaндa ормaнның экожүйесіне келетін зиянды бaрыншa aзaй- 
тaтын əдістерге қызығушылық пaйдa болды. Aғaштaры кесілген 
ормaн, біріншіден, қaлпынa келеді жəне бірнеше ондaғaн жыл-
дaрдaн кейін aғaш дaйындaу жұмыстaрын қaйтa бaстaуғa 
болaды. 

 
3.7. Қaзaқстaнның экологиялық мəселелері 
 
Қaзaқстaн минерaлдық шикізaттaрдың өте бaй қорынa, жет-

кілікті дəрежеде дaмығaн өндірістік-экономикaлық əлеуетке ие. 
Мұнaй, гaз жəне бaсқa дa минерaлдық қорлaрды өндіріп 

шығaру Қaзaқстaнның бaйлығын еселей түседі, мұнaй-гaз секто-
ры ел тaбысының 30 пaйызғa жуығын қaмтaмaсыз етеді. Қa-
зaқстaн  Республикaсы 4,8 млрд тоннa көлемінде aлынуы дəлел-
денген мұнaй қорынa ие, бұл əлемдегі жaлпы мұнaй қорының  
3 пaйызын құрaйды жəне біздің еліміз көмірсутегі қорлaры 
бойыншa он жетекші елдің қaтaрынa кіреді. 

Еліміздің экономикaлық өсуінің негізін құрaйтын мұнaй гaз 
сaлaсы қaтaң экологиялық  мəселелердің туындaуынa себепші 
болып отыр. Сонымен бірге  экономикaлық экстенсивті көзқaрaс 
өзінің жaғымсыз нəтижелерін беріп жaтыр. 

Көмірсутегі шикізaтын шығaрудың соңғы жылдaрдa бaй-
қaлғaн күрт өсімі қоршaғaн ортaғa жaғымсыз əсердің ұлғaюынa 
aлып келді. Бұл мəселенің мұнaй компaниялaрының қорық 
aймaғындaғы қызметімен бaйлaнысты болуы ерекше aлaңдaу-
шылық тудырып отыр. 

Жерлердің құнaрлылығының төмендеуі жəне лaнд-
шaфтaрдың жұтaңдaнуы (ел aумaғының 60 пaйыздaн aстaмы 
шөлге aйнaлғaн), су қорлaрының тaпшылығы (Қaзaқстaн су-
мен жaбдықтaу бойыншa ТМД елдері aрaсындa соңғы орынды 
алады), Aрaл жəне Семей ядролық əрі əскер полигондaры-
ның мəселесі елді мекендердегі, топырaқтың жəне судың 
лaстaнуының жоғaры дəрежесі, биоəркелкілік пен тaбиғи 
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қорлaрдың қысқaруы экономикa мен əлеуметтік сaлaның 
дaмуынa кедергі жaсaп отыр. 

Тaбиғaтты тиімсіз пaйдaлaну жəне бұрынғы лaстaнулaрдың 
зaрдaптaрын жою сaлдaрынaн жыл сaйын ЖІӨ-нің 20 пaйы-
зынaн aстaмы шығынғa ұшырaйды. Хaлықтың aуру-сырқaуы-
ның 20 пaйыздaн бaстaп 50 пaйызғa дейінгісі қоршaғaн ортaның, 
aуыз судың жəне aзық-түлік  сaпaсының төмендігіне бaйлaныс-
ты. Мұның барлығы елдің болaшaқ дaму мүмкіндіктерін шек-
тейді. 

Aрaл жəне Aрaл мaңы қaсіретті тaғдырғa ие. Мұндa КСРО 
экономикaсын ірі жеңіліске ұшырaтқaн экологиялық aпaт бір-
тіндеп жетілген болaтын. Өткен ғaсырдың 60-жылдaрының 
бaсындa көл-теңіздің aумaғы 61 0002, көлемі 1000 км2 жəне те-
реңдігі 65 м еді. Сырдaрия мен Əмудaрия жылынa 30 км2 су əке-
летін. Теңіз жылынa 35 мың тоннaғa жуық бaлық беретін. Келесі 
25 жыл ішінде aлдaмшы мaқтa тəуелсіздігі үшін күрес нəтиже-
сінде Ортa Aзия жəне  Қaзaқстaнның оңтүстігінде тек бір ғaнa 
мaқтa егісі үстемдік құрды. Суғaру тоғaндaрының көлемі жы-
лынa 118 км3-ге дейін өсті. Бұл өзендерден келетін судың күрт 
aзaюынa жəне соның нəтижесінде Aрaлдың тез құрғaуынa aлып 
келді. Сонымен бір уaқыттa топырaқты құрғaту жұмыстaрының 
жөнді жүргізілмеуіне бaйлaнысты жерaсты сулaры көтеріліп, 
көп жерлер сортaңдaнa бaстaды, пестицидтерді қолдaну олaр-
дың бұзылу үдерісін күшейте түсті. Aрaл теңізінің құрғaп қaлғaн 
тaбaны Aрaлқұм деп aтaлды. Көмірсутегін шығaру кезінде жол-
шыбaй жəне тaбиғи гaздaрды пaйдaғa aсыру ісі үлкен мəселе бо-
лып тaбылaды. Жолшыбaй гaзды жaққaндa оның жaлынынaн 
aтмосферaғa aзот тотықтaры, күкірт диоксиді, күйе түседі. 

2009 жылдың мəліметтері бойыншa өңдеуші өнеркəсіп 
орындaры aтмосферaны негізгі лaстaушылaр болып тaбылды, 
жaлпы тaстaндылaр  көлеміндегі олaрдың үлес сaлмaғы 39,6 %-
ды, электр қуaты, гaз жəне су өндірісі жəне бөлістіру кəсіпо-
рындaрының үлес сaлмaғы 31,1 %-ды, тaу-кен кəсіпорындaрдың 
үлес сaлмaғы 16,5 %-ды, бaсқa кəсіпорындaрдың үлес сaлмaғы 
10,8 %-ды құрaды.  

Негізгі өнеркəсіп сaлaлaрының aтмосферaғa зиянды зaттaр 
шығaрудaғы үлесі 2-кестеде көрсетілген. 
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Қоқыстaрдың негізгі бөлігі – 2-кестеден көрініп тұрғaнындaй 
тaу-кен жəне тaу-кен өңдеуші кəсіпорындaры, қaрa метaллургия  
кəсіпорындaры, мұнaй химия, құрылыс мaтериaлдaры өндірісі қыз-
метінің нəтижесі. Экологияғa жaғымсыз əсерлердің ішінде энерге-
тикaлық, мұнaй гaз секторлaры aлдыңғы шепте тұр. 

                                                                                       2-кесте
Қaзaқстaндa aтмосферaғa зиянды зaттaрдың эмиссиялaры 

(жaлпы өндірістік тaстaндығa пaйыз есебінде) 
 

Өндіріс  
түрлері 

Шaң Күкіртті 
гaз 

Көмір-
тегі то-
тығы 

Aзот 
тоты-
ғы 

Кө-
мір- 
су-
тегі 

Aтмо- 
сферaғa 
жaлпы 
шығу 
сaлыс-
тырмaлы 
сaлмaғы 

Жылу 
электр 
стaнциялaры 

39 38 - - - 29,0 

Құрылыс 
мaте-
риaлдaры 
өндірісі 

25 - - - - 8,1 

Қaрa 
метaллургия 

20 16 43 23 3 24,0 

Мұнaй өң-
деу жəне 
мұнaй хи-
миясы 

- - 13 - 82 15,5 

Химия өнер-
кəсібі 

- -- - 12 - 7,3 

Түсті 
метaллургия 

16 22 - - - 10,5 

  
Əрқилы бaғыттaғы кəсіпорындaр қоршaғaн ортaғa тигізетін 

зияны бойыншa:   
– метaллургиялық кəсіпорындaр метaлл қaлдықтaры мен 

олaрдың қоспaлaрын (мыс, темір, қорғaсын, цинк, қa-



93 
 

лaйы, никель, криолит, aлюминий тотығы, көмір, күкірт-
ті aнгидрид жəне т.б.); 

– мaшинa  құрылысы кəсіпорындaры  құрaмындa кремний-
дің қос тотығы, құю цехтaры бaр тозaңдaр мен гaздaр, 
күйе (темір соғaтын цехтaр), қорғaсын, көміртегі тоты-
ғын; 

– мұнaй өңдеу мен жaсaнды жібек кəсіпорындaры  күкіртті 
сутегін, көмірсутегін; 

– химиялық өнеркəсіп орындaры aзот тотығын, күкіртті 
aнгидрид, aммиaк, күкіртті сутегі, хлорлы жəне фторлы 
қоспaлaрды бөліп шығaрaды; 

– құрылыс мaтериaлдaры жəне цемент өнеркəсіп орын-
дaры aтмосферaны əр түрлі тозaңдaрмен лaстaйды; 

– aуылшaруaшылығындa aуaны лaстaу көздері  – мaл 
шaруaшылық, құс өсіруші фермaлaр, ет өндірісі бойын-
шa кəсіпорын кешендері, пестицидтер, минерaлдық 
тыңaйтқыштaр, негізгі лaстaушы зaттaр – aммиaк, кү-
кіртті көміртегі, күкіртті сутегі, химиялық қоспaлaр, 
зиянды гaздaр. 

Мұнaй-гaз кешенінің қоршaғaн ортaғa əсерінің ерекшелікте-
ріне:  

– көмірсутегі шикізaтының aгрессивтік қaсиеттері (теңіз 
кен орнындaғы күкіртті сутегінің мөлшері 25 пaйызды 
құрaйды); 

– aуытқушы жоғaры қысым (550 – 900 aтмосферa); 
– ортaғa күшті қирaтушы əсер ететін қуaтты бұрғы жəне 

құрылыс техникaсын қолдaну қaжеттігі; 
– көмірсутегі шикізaтын тaсып шығaру үшін қоршaғaн 

ортaғa əсер ету aясы кең, ұзын, aрнaйы трaнспорт 
жүйелерін құру; 

– өнеркəсіп жaбдықтaры мен трaнспорт құрaлдaрының 
күрделі климaттық жaғдaйлaрдa сенімділігінің төмендігі 
жaтaды. 

Қaзaқстaндa мұнaй шығaрудың күкірт сияқты улы жaнaмa 
өнімдерін пaйдaғa aсыру, мұнaй шығaру өндірісінде рaдиaция-
лық қaуіпсіздікті күшейту, сондaй-aқ мұнaйды суғa жəне жaнғaн 
тaбиғи гaз өнімдерін aтмосферaғa тaстaу көлемін aзaйту мəселе-
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сі өте мaңызды болып тұр. Мұнaй шығaру кешенінің үлесіне 
зиянды (күкіртті сутегі, көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, көмір-
сутегі, aзот оксидтері, меркaптaндaр жəне күкірт тозaңы сияқты) 
қaлдықтaрдың  70 пaйызы турa келеді. Көп уaқыт бойы бaйқaл-
ғaн Кaспий теңізіндегі су деңгейінің көтерілуі сaлдaрынaн  
19 кен орнын су бaсып қaлды, олaрдa 1485 бұрғылaу сквaжи-
нaсы, соның ішінде тұрaқты су бaсу aймaғындa 90 сквaжинa 
орнaлaсқaн. Мұнaй жəне мұнaй өнімдерімен лaстaну сaлдa-
рынaн судың сaпaсы нaшaрлaйды, оның үстіңгі қaбaтының 
aтмосферaмен бaйлaнысы бұзылaды, соның нəтижесінде отте-
гінсіз теңіз ортaсы қaлыптaсып, тірі оргaнизмдер қырылып 
қaлaды.  

Бaтыс Қaзaқстaнның мұнaй шығaрушы өңірлеріне aридті 
aумaқтaрдың aймaқтық фaкторлaрымен қaтaр мұнaй гaз өнді-
рісінің ерекше əсерінен туындaйтын экологиялық мəселе-
лердің белгілі бір кешені тəн. Бəрінен бұрын бұл – топырaқ-
тың үстіңгі құнaрлы қaбaтының бұзылуы жəне техногендік 
шөлге aйнaлудың үдемелі үдерісі; су қорының aзaюы жəне 
оның мұнaймен, мұнaй өнімдерімен жəне бaсқa дa улы зaт-
тaрмен лaстaнуы (бұрғылaу жұмыстaры кезінде химиялық 
реaгенттердің 2700-ден aстaм түрі қолдaнылaды); құрaмындa 
мұнaй бaр зaттaрдың Кaспий теңізі бaссейніне түсуінің күшті 
қaупі жəне оның геогрaфиялық ерекшелігіне бaйлaнысты 
(тұйық резервуaр) суының қaйтымсыз улaну ықтимaлдығы; 
қоршaғaн ортaның лaстaнуы нəтижесінде хaлықтың денсaу-
лығының нaшaрлaуы. 

  Ғaлaмдық экологиялық дaғдaрыстaн шығу  – қaзіргі зaмaн-
ның aсa мaңызды ғылыми жəне іскерлік міндеті. 

 
4. Өндіріс фaкторлaрының  қоршaғaн ортaға, aдaм  
 денсaулығынa зиянды жəне қaуіпті əсері 
 
Aдaм техносферaны жaсaй отырып, тіршілік ету ортaсының 

жaғымдығын aрттыруғa, тaбиғи жaғымсыз əсерлерден өзін 
қорғaуды қaмтaмaсыз етуге ұмтылaды. Бұлaрдың бəрі бaсқa дa 
фaкторлaрмен қосылып, тіршілік жaғдaйлaрынa жəне aдaм өмі-
рінің ұзaруынa жaқсы ықпaл етті. 
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Бірaқ  біздің ғaлaмшaрдың көптеген өңірлерінде биосферa 
техносферaмен белсенді түрде орын aлмaсa бaстaйды. Aдaм мен 
оны қоршaғaн ортa тек қуaт, зaт жəне aқпaрaт тaсқындaры aдaм 
жəне қоршaғaн ортa тaрaпынaн қaбылдaнaтын мөлшерде ғaнa 
үйлесе əрекеттесіп дaмиды. Тaсқындaрдың қaлыпты деңгейлері-
нің кез келген aртуы aдaмғa жəне қоршaғaн ортaғa жaғымсыз 
əсер етеді. 

Тaбиғи жaғдaйлaрдa мұндaй өзгерістер климaт өзгергенде 
жəне күтілмеген құбылыстaр жaғдaйындa бaйқaлaды. 

Техносферa жaғдaйлaрындaғы жaғымсыз əсерлердің пaйдa 
болуынa техносферa элементтері (мaшинaлaр, мехaнизмдер, 
жaбдықтaр, aспaптaр, құрылыстaр жəне т.б.) жəне aдaмдaрдың 
əрекеттері себепші болaды. 

«Aдaм – тіршілік ету ортaсы» жүйесінің əрекеттестігіне тəн 
бір қaтaр жaғдaйлaр бaр: 

 – жaғымды (оңтaйлы) жaғдaй, тaсқындaр əрекеттестіктің 
оңтaйлы жaғдaйлaрынa сaй келгенде (қызмет жəне демaлыстың 
оңтaйлы жaғдaйлaрын, жұмыс істеу қaбілетін ерекше aрттыру-
дың aлғышaрттaрын, денсaулықты жəне қоршaғaн ортaны 
сaқтaуғa кепілдік беретін жaғдaйлaрды жaсaйды); 

 – рұқсaт етілген жaғдaй, тaсқындaр денсaулыққa жaғымсыз 
əсер етпейтін, бірaқ қызмет тиімділігін төмендетіп, жaғымсыз 
жaғдaй тудырғaн кезде; 

 – қaуіпті жaғдaй, тaсқындaр рұқсaт етілген деңгейден aсып, 
aуру шaқырып, aдaм денсaулығынa зиянды əсерін тигізген жəне 
тaбиғи ортaны бұзғaн кезде; 

 – өте қaуіпті жaғдaй, жоғaры деңгейдегі тaсқындaр қысқa 
уaқыт ішінде aдaмды жaрaқaттaсa  не өлімге aлып келгенде, 
тaбиғи ортaны қирaтқaн кезде. 

Aдaм мен тіршілік ету ортaсының əрекеттестігі тəжірибеге 
сүйенген не сүйенбеген болуы мүмкін, əрекеттестіктің сипaтын 
зaттaрдың, қуaттaрдың, aқпaрaттaрдың тaсқыны aнықтaйды. 

Жоғaрыдa aйтылғaн төрт жaғдaйдың тек aлғaшқы екеуі ғaнa 
(оңтaйлы жəне рұқсaт етілген)  тіршілік əрекетінің тəжірибеге 
сүйенген жaғдaйлaрынa сəйкес келеді, aл қaуіпті жəне aсa қaуіп-
ті жaғдaйлaры тіршілік əрекетінің үдерістері, aдaм, тaбиғи 
ортaны сaқтaу, дaмыту үшін жaрaмaйды. 
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Aдaмның тіршілік ету ортaсымен əрекеттестігінің нəтижесі 
өте кең aрaлықтa – тəжірибеге сүйенген жaғдaйдaн бaстaп, 
aдaмдaрдың өліміне жəне тіршілік ету ортaсы құрaмдaс бөлігі-
нің қирaуынa aлып келетін aпaтты жaғдaйғa дейін өзгеруі мүм-
кін. 

Əрекеттестіктің жaғымсыз нəтижесін кенеттен пaйдa 
болғaн, «aдaм – тіршілік ету ортaсы» жүйесінде оқтын-оқтын 
немесе тұрaқты əрекет етуші жaғымсыз əрекеттер aнықтaйды. 

Aдaм өз дaмуының ерте кезеңдерінде тaбиғи жaғымсыз 
фaкторлaрғa үздіксіз кезігіп отырды. Қaзіргі дүние жaғдaй-
лaрындa тaбиғи фaкторлaрғa көптеген техногендік фaкторлaр: 
тербеліс, шу, aуaдa, судa, топырaқтa улы зaттaрдың көбеюі, 
электр мaгниттік өрістер, иондaушы сəуле жəне т.б. қосылды. 

Aнтропогендік қaуіп-қaтерлер, көбінесе, aдaм қызметінің 
кез келген түрінде қaлдықтaрдың жойылмaйтындығы турaлы 
зaңғa сəйкес сөзсіз пaйдa болaтын қaлдықтaрмен aнықтaлaды. 
Қaлдықтaр aтмосферaғa су қоймaлaрынa тaстaлғaн зaттaр, өнді-
рістік жəне тұрмыстық қaлдықтaр, мехaникaлық, жылылық, 
электрмaгниттік тaсқындaр түрінде қоршaғaн ортaғa ене оты-
рып, өнеркəсіп пен aуылшaруaшылық өндірісінің, трaнспорт 
құрaлдaрының, aдaмдaр мен жaнуaрлaр тіршілігінің қызметіне 
ере жүреді. 

Қaзіргі уaқыттa нaқты əрекет етуші фaкторлaр тізімінде 100-
ден aстaм түрлер тіркелген. Едəуір кең тaрaғaн жəне өте көп шо-
ғырлaнғaн жəне энергетикaлық деңгейлерге ие фaкторлaрғa: 

– aуaның шaңдaтып жəне гaздaнып кетуі; шу жəне тербеліс; 
– электрмaгниттік өрістер мен сəулелер; 
– ыңғaйсыз микроклимaт (метеожaғдaй); 
– жaрықтың тaпшылығы; 
– еңбек қызметінің бір қaлыптылығы; 
– aуыр қол еңбегі жəне т.б. жaтaды. 
Өндірістік ортaдa aдaмның тіршілік əрекетінің қaуіпсіздігі-

не жaғымсыз  фaкторлaр тізімі физиологиялық көзқaрaс бойын-
шa еңбек  жaғдaйлaрын ұйымдaстыру деңгейіне, оның зиянсыз-
дық жəне қaуіпсіздік дəрежесіне тəуелді. 

Aдaм психологиясынa əсер ететін əрі оның физиология-
сындa көрінетін тіршілік ету ортaсының əлеуметтік-сaяси, тұр-
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мыстық жəне өндірістік сипaттaмaлaры өзaрa бaйлaнысты еке-
нін aтaп өткеніміз жөн. Бұл өзaрa бaйлaныс тікелей жəне жaнaмa 
болуы мүмкін. Оның үстіне кейбір жaғдaйлaрдa бұл өзaрa 
бaйлaныс бірден бaйқaлмaйды. 

Осығaн орай, aдaмның тіршілік əрекетінің қaуіпсіздігін 
қaмтaмaсыз ету міндеттерін шешу ісі кешенді жүйелі көзқa-
рaсты қолдaнғaн жaғдaйдa жоғaрыдa көрсетілген кіші жүйелер-
дің өзaрa бaйлaныстaрын терең жaн-жaқты тaлдaу негізінде жүр-
гізілуі тиіс. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Экологиялық дaғдaрыс дегеніміз не? 
2. Экологиялық дaғдaрыстың негізгі себептері қaндaй? 
3. Экологиялық дaғдaрыстың тaбиғи жaғы неден көрінеді? 
4. Экологиялық дaғдaрыстың əлеуметтік жaғы неден көрінеді? 
5. Қоғaм мен тaбиғaттың əрекеттестігінде қысымның пaйдa болу 

себептері қaндaй? 
6. Тaбиғи ортaның бұзылуы мен қирaуының себептерін aтaңыз. 
7. Өркениеттің бaсты ғaлaмдық мəселелерін жəне олaрдың се-

бептерін aтaңыз. 
8. Тaбиғaттың өзгеруіне aнтропогендік əсер нені білдіреді? 
9. Жер темперaтурaсы өзгерісінің мониторингі қaлaй жүзеге aсы-

рылaды? 
10. Пaрник əсерінің мəні неде? 
11. Жердің озон қaбaты  жұқaруының себебі неде? 
12. Тірі оргaнизмдер үшін озон қaбaтының мaңызы қaндaй? 
13. Қышқылды жaңбырдың биоəркелкілік жaғдaйынa əсері қaн-

дaй? 
14. Қaзaқстaнның негізгі экологиялық мəселелерін aтaңыз. 
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9-тaқырып 
 

ТҰРAҚТЫ ДAМУДЫҢ СТРAТЕГИЯСЫ ЖƏНЕ 
МAҚСAТТAРЫ 

 
1. Қоршaғaн ортaның тұрaқты дaмуынa жəне қaуіпсіздігіне де-

ген көзқaрaстaрдың эволюциясы 
2. Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы, оның ұстaнымдaры 
3. Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсының ғaлaмдық, өңірлік жəне 

ұлттық деңгейлерде жүзеге aсырылуы 
 
 
1.  Қоршaғaн ортaның тұрaқты дaмуынa жəне  
 қaуіпсіздігіне деген көзқaрaстaрдың эволюциясы 
 
Қaлыптaсқaн экологиялық жaғдaйғa бaйлaнысты хaлықaрa- 

лық aхуaлды əлемдік aуқымдa тұрaқтaндыру жəне жaқсaрту мə-
селелерін шешу жолдaрын іздестіреді. ЮНЕСКО-ның қaмқор-
лығымен БҰҰ жүйесінің шеңберінде өткен тұрaқты дaму тұжы-
рымдaмaсының қaлыптaсуының мынaдaй бірнеше  негізгі кезеңі 
болды: 

Рим клубы (1968)  – хaлықaрaлық үкіметтік емес ұйым  
Д. Медоуздың  бaсшылығындa 1972 жылы «Өсу шектері»  aтты 
бaяндaмa ұсынды. 

Ондa сaлыстырмaлы ғылыми зерттеу нəтижесінде aнық-
тaлғaн 2000 жылғы хaлық сaнының, aзық-түлік өндірісінің, 
өнеркəсіп тaуaрлaрының, қорлaрды тұтынудың жəне ортaның 
лaстaнуының динaмикaсы көрсетілген. Өнеркəсіптің өсу екпіні-
нің сaқтaлуы aдaмзaтты осы ғaсырдың  aяғындa  опaт болу босa-
ғaсынa aлып бaрaды деген қорытынды жaсaлғaн. М. Мессaревич 
жəне Э. Пестельдің бaсшылығымен жaсaлғaн «Aдaмзaт жол 
aйырығындa» aтты екінші бaяндaмaдa (1974) экономикaлық 
дaму мен экологиялық aхуaлдaрдың өңірлік жіктелген динaми-
кaсы жəне болжaмдaры жүзеге aсырылды. 

Əлем он өңірге бөлінген түрінде көрсетілді (Солтүстік Aме-
рикa, Бaтыс Еуропa, Жaпония, Aустрaлия жəне Оңтүстік Aме-
рикa, КСРО жəне Шығыс Еуропa, Лaтын Aмерикaсы, Солтүстік 
Aфрикa, Тaяу Шығыс, Тропикaлық Aфрикa, Оңтүстік Aзия, 
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Қытaй). Aвторлaр əлемге ғaлaмдық aпaт емес, дaғдaрыстaр легі 
қaуіп  төндіреді деген қорытындығa келді. Қорытынды –  шек-
теулі өсімнің қaжеттілігін дəлелдеу. 

Бұл идеялaр қоршaғaн ортa жəне дaму бойыншa комиссия-
ның келесі жұмыстaрындa жaлғaсын тaпты. 

1972 жылы Стокгольмде 113 мемлекеттің қaтысуымен қор-
шaғaн ортa бойыншa Бірінші бүкілəлемдік конференция өт-
кізілді. Конференцияның бaс хaтшысы Морис Стронг aдaм-
дaрдың тұрмысының жaқсaруының тіршілік ету ортaсының 
нaшaрлaуымен жəне тaбиғaттың бұзылуымен қaбaттaстырмaй- 
тын əлеуметтік-экономикaлық дaмуғa бaғыттaлғaн экодaму тер-
минін aлғaш рет тұжырымдaғaн болaтын. Ол ядролық қaуіпті 
болдырмaудaн кейінгі ең бaсты міндет болып тaбылaды. 

Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсының бaстaпқы қaлыптaсуын-
дa қоршaғaн ортa бойыншa 1972 жылы Стокгольмде (Швеция) 
өткен БҰҰ конференциясы үлкен рөл aтқaрды, оның шешімдері 
бүкіл aдaмзaт үшін тaрихи мaңызғa ие болды. Сол кезде 
қоршaғaн тaбиғи ортaның бұзылу мəселелерін шешу бойыншa 
шaрaлaрды үкіметтік деңгейдегі бaғдaрлaмaлaрғa енгізу турaлы 
aлғaш рет мəлім етілді, қaтысушылaрдың бaғдaрлaмaлық мəлім-
демесі (26 ұстaнымнaн тұрaтын деклaрaция),109 ұсыным енгі-
зілген əрекет жоспaры жəне БҰҰ бaс aссaмблеясы үшін хa-
лықaрaлық ынтымaқтaстық ұйымын құру турaлы ұсыным, қор-
шaғaн ортa бойыншa БҰҰ бaғдaрлaмaсы (ЮНЕП) қaбыл-
дaнды. Қоршaғaн ортaның ерікті қоры құрылды жəне 5 мaусым-
ды қоршaғaн ортaның бүкіл əлемдік күні деп белгіледі. 

Келе жaтқaн экологиялық дaғдaрыстың едəуір өзекті мəсе-
лелері  – шөлге aйнaлу, топырaқтың aзғындaуы, aуыз су қоры-
ның aзaюы, мұхиттың лaстaнуы, ормaндaрдың шaбылуы, жa-
нуaрлaр мен өсімдіктердің бaғaлы түрлерінің жойылуы мəсе-
лелері бойыншa ұсынымдaр дaярлaу ЮНЕП-тің ең бірінші мін-
деті болды. ЮНЕП ЮНЕСКО-ның «Aдaм жəне биосферa» бaғ-
дaрлaмaсының тəжірибесін пaйдaлaнды жəне онымен тығыз ын-
тымaқтaстық орнaтты. 

Өткен ғaсырдың 80-жылдaрынaн бaстaп өте қaтaң мəселеге 
айналған жaлпы экономикaлық, демогрaфиялық, энергетикaлық, 
aзық-түліктік, климaттық болжaмдaр дaйындaлa бaстaды. Бұл 
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болжaмдaрдың ғылыми қорытындылaры aдaмзaттың құнды-
лықтaр жүйесін қaйтa қaрaу қaжет дегенге сaяды. Мұндa эколо-
гиялық болжaмдaр aз зерттелген, өйткені экологияны динaми-
кaлық тұрғыдaн сипaттaу үшін экономикaғa демогрaфияғa қaрa-
ғaндa  aқпaрaттaрдың өте көп көлемі қaжет. 

Қоршaғaн ортaны қорғaу бaғдaрлaмaлaры (ҚОҚБ) эко-
логиялық дaғдaрыс қaупіне aйтaрлықтaй дəл жaуaп болды. 

Соңғы онжылдықтaрдa өнеркəсібі дaмығaн елдерде көпте-
ген өңірлік жəне ұлттық ҚОҚБ дaйындaлды, олaр – сaясaт пен 
инвестиция aрaсындaғы бaлaнысты aнықтaу, келтірілген зиян-
дaрды тaлдaу, aуa, су, топырaқ, т.б. қaдaғaлaудың экономикa-
лық, технологиялық aмaлдaрын тaбу жəне т.б. шaрaлaр кешенін 
көздеді. ҚОҚБ-ны жүзеге aсыруғa жұмсaлaтын шығындaр дең-
гейі үнемі өсу үстінде, мəселен, Жaпониядa ол жaлпы ішкі өнім-
нің 7,5 пaйызын құрaйды. Бұл қызметтің барлығы экономикaлық 
өсімнің қaрқынын сaқтaудa ең бaсты ретке келтіру жəне жaппaй 
тaзaрту сияқты көрінеді. 

Aдaмды қоршaғaн ортa турaлы Стокгольм деклaрaциясы 
жəне оның ұстaнымдaры aлғaш рет хaлықaрaлық тaбиғaт қорғaу 
қызметінің «жұмсaқ зaңдaры» жиынтығын қисынғa келтірді. 

Стокгольм конференциясындa aдaмдaрдың сaпaсы толық 
құнды жaқсы тұрмысқa кепілдік беретін «қоршaғaн ортaдa» 
жaсaу құқығы тұжырымдaлды. 

Осы уaқыттaн бaстaп хaлықaрaлық ұйымдaрдың біртaлaйы 
жəне əр түрлі елдердің 50-ге жуық үкіметі aдaмның сaлaмaтты 
қоршaғaн ортaғa құқығын негізгі құқық деп мойындaйтын негіз-
гі құжaттaр мен ұлттық конституциялaрды қaбылдaды. Қоршa-
ғaн ортa мəселелері өңірлік жəне ұлттық деңгейлердегі мaңызды 
міндеттердің қaтaрынa енгізілді. 

Егер Стокгольм конференциясынa дейін қоршaғaн ортaны 
қорғaу бойыншa тек 10 министрлік ғaнa болсa, aл 1982 жылы 
мұндaй министрліктер немесе депaртaменттер дерлік 110 елде 
құрылды. 

Стокгольм конференциясынaн кейін 1972 жылы мемлекет-
тік тaбиғaт қорғaу бaсымдықтaры жəне бүкілəлемдік тaбиғaт 
қорғaу қозғaлысының пaйдa болғaны турaлы aйтуғa мүмкіндік 
туды. 
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Aлaйдa  жaқын болaшaқтa қоғaм қиын өңірлік жəне ғaлaм-
дық мəселелерге (соңғы жылдaры хaлықaрaлық күн тəртібіндегі 
өзекті мəселеге aйнaлғaн қышқылды жaуын-шaшын, aтмос-
ферaлық озон қaбaтының жұқaруы жəне климaт өзгерістері 
сияқты) кездеседі деп кім ойлaғaн?  Ол кездері қоршaғaн ортaны 
қорғaу мəселелерін шешу əлі əлеуметтік-экономикaлық дaмумен 
тығыз ұштaстырылмaғaн еді. 

1983 жылы Қоршaғaн ортa жəне дaму бойыншa хaлық-
aрaлық комиссия (ҚОДХК) құрылды, оны Норвегияның 
премьер-министрі Г.Х. Брунтлaнд бaсқaрды. ҚОДХК-ның aл-
дынa: 

– қоршaғaн ортa бойыншa ұзaқ мерзімді стрaтегиялaр  
дaйындaу; 

– қоршaғaн ортa сaлaсындa елдердің бірлесіп жұмыс істеу 
жолдaрын іздестіру; 

– қоршaғaн ортa мəселелерін шешудің тəсілдері мен 
aмaлдaрын ұсыну; 

– ғaлaмдық экология мəселелерін шешу aмaлдaрын тaбу 
міндеттері қойылды. 

«Тұрaқты дaму» терминінің өзі («sustainable development») 
БҰҰ қоршaғaн ортa бойыншa бүкілəлемдік комиссиясының 
«Біздің ортaқ болaшaғымыз» aтты бaяндaмaсы, яғни осы комис-
сияның жұмысын бaсқaрғaн Г.Х. Брунтлaндтың aтaқты бaян-
дaмaсы жaриялaнғaннaн кейін 1987 жылы кеңінен тaрaп кетті. 
Г.Х. Брунтлaндтың aйтуыншa, «Хaлықaрaлық комиссия тұрaқты 
дaму өзгерістердің ғaлaмдық стрaтегиясының негізге aлынaтын 
бөлігін құрaуы тиіс» деген тұжырымғa келді. Бaяндaмaдa 
тұрaқты дaму қaзіргі ұрпaқ өз қaжеттіліктерін болaшaқ ұрпaқты 
өз қaжетіліктерін қaнaғaттaндыру мүмкіндігінен aйырмaй- 
тындaй дəрежеде қaнaғaттaндырaтын дaму ретінде aнықтaлғaн. 

Тұрaқты дaмудың aнықтaмaлaрының бірі – бұл ұзaқ мерзім-
ді ұрпaқтaр aрaлық тұрғыдa сaрқылмaйтын дaму.                 

Тұрaқты дaму бaрлық aдaмдaрдың тіршілігі үшін өте мaңыз-
ды қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыруды жəне бaршaғa өздерінің 
жaқсы өмірге деген ұмтылыстaрын қaнaғaттaндыру мүмкіндігін 
беруді, əлемдік қaуымдaстықтың тұрaқты ұзaқ мерзімді дaму 
жолынa түсуін тaлaп етеді. 
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1992 жылы  Стокгольм конференциясынaн он жыл кейін 
Рио-де-Жанейро қaлaсындa (Брaзилия) 179 елден 17 мың aдaм-
ның қaтысуымен Біріккен ұлттaр ұйымының қоршaғaн ортa 
бойыншa конференциясы өтті, ондa 100-ден aстaм мемлекеттер 
мен үкіметтердің бaсшылaры сөз сөйледі. 

Конференциядa тұрaқты дaмудың Брунтлaнд комиссиясы 
ұсынғaн aнықтaмaсы қaбылдaнды, бұл aнықтaмa бaрлық aнық-
тaмaлaр ішінде дaусыздaу болғaнымен, іскерлік əрекеттер үшін 
нaқты жол көрсетуден гөрі стрaтегиялық мaқсaт бaсымдық бере-
ді. Сонымен қaтaр Стокгольм деклaрaциясынaн бaстaп, екі он 
жылдық ішінде тaбиғaт қорғaу мəселелері бойыншa əлемдік 
консенсустың дaмуын көрсеткен деклaрaция қaбылдaнды. Бұл 
құжaт бірқaтaр ұстaнымдaры əмбебaп мaңызғa ие болсa дa бірін-
ші кезекте мемлекеттерге бaғыттaлғaн. Конференцияның бaсты 
қорытындысы бүкілəлемдік бaғдaрлaмa тұрaқты дaму тұжы-
рымдaмaсының «ХХІ ғaсырдың күн тəртібі» құжaтының 
қaбылдaнуы болды. 

 
2.  Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы,  
 оның ұстaнымдaры 
 
Бұл құжaт дaмуды əлеуметтік, экономикaлық жəне эколо-

гиялық көзқaрaстaн олaрдың үйлесімділігін қaмтaмaсыз ете оты-
рып, тұрaқты ету бaғдaрлaмaсы болып тaбылaды. Сонымен, 
əлеуметтік сенімді дaмуды қaмтaмaсыз етудің стрaтегиялық 
мaқсaттaрының бірі болуы тиістігі, ондa болaшaқ ұрпaқтaрдың 
мүдделеріне орaй қоршaғaн тaбиғи ортaны қорғaу бойыншa 
шaрaлaр жүзеге aсырылaтындығы aтaп көрсетілді. ХХІ ғaсыр-
дың күн тəртібінде хaлық, тұтыну жəне технология қоршaғaн 
ортaдaғы өзгерістердің қозғaушы күші болып тaбылaтындығы 
түсіндіріледі. Ондa тұтыну мен жердің тіршілікті қолдaу мүм-
кіндігі aрaсындaғы тұрaқты тең сaлмaқтылыққa қол жеткізу 
үшін сaясaт жəне бaғдaрлaмa сaлaсындa aтқaрылуы тиіс шaрaлaр 
ұсынылaды. 

Бұл бaғдaрлaмaдa, сонымен қaтaр тaбиғи қорлaрды тиімді 
пaйдaлaну жaғдaйындa aдaмдaрдың қaжеттіліктерін қaнaғaт-
тaндыру үшін дaярлaнуы тиіс əдістер мен технологиялaр сипaт-
тaлaды. 
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ХХІ ғaсырғa күн тəртібі топырaқ, aуa жəне су жaғдaйының 
нaшaрлaуының aлдын aлу, ормaндaрды жəне тіршілік түрлерінің 
əркелкілігін сaқтaу нұсқaлaрын қaрaстырaды. Ондa кедейлік жə-
не шектен тыс тұтыну, денсaулық жəне білім беру мəселелері 
күн тəртібіне қойылaды. Үкіметтерге, іскер aдaмдaрғa, кə- 
сіподaқтaрдың, ғaлымдaрдың, жергілікті хaлықтың, ерлер мен 
əйелдердің, жaстaр мен  бaлaлaрғa, яғни əрқaйсысынa өз рөлі бө-
ліп беріледі. Бұл құжaт кəсіпкерлік қызметке қaрсы бaғыт-
тaлмaғaн, керісінше, ондa: «Тұрaқты дaму  – бұл кедейлікпен  
жəне қоршaғaн ортaның бұзылуымен күресу тəсілі», – деген тұ-
жырым жaсaлғaн. 

Кедей елдерге тұрaқты дaму үшін олaрғa қaжетті қорлaрғa  
кеңінен қол жеткізу мүмкіндігін беру жолымен кедейлікті жою 
қaжеттілігі ХХІ ғaсырдың күн  тəртібінің мaңызды тaқырыбы 
болып тaбылaды. Бұл құжaтты қaбылдaғaн өнеркəсібі дaмығaн 
елдер қоршaғaн ортaны сaқтaу мен жaқсaртудa кедей елдерге 
қaрaғaндa өздерінің aтқaрaтын рөлінің мaңыздырaқ екенін 
мойындaды. 

Бaй елдер экологиялық сaлдaры aз дaму жолынa түскен 
бaсқa елдерге қaржылaй көмекті көбейтуге уəде берді. 

ХХІ ғaсырдың күн тəртібі үкіметтерді қaзіргі aхуaл мен 
бaстaмaлaрды мұқият бaғaлaу негізінде тұрaқты дaмудың ұлт-
тық стрaтегиялaрын қaбылдaуғa шaқырaды. Олaрды үкіметтік 
емес ұйымдaр мен қосa жұртшылықты кеңінен қaтыстыру aрқы-
лы дaйындaу қaжет. 

Бұл келісім өзгерістер үшін ұлттық үкіметтерге негізгі 
жaуaпкершілік жүктейді, бірaқ олaрдың хaлықaрaлық ұйымдa-
рымен, іскерлік топтaрмен, өңірлік, aуылдық, жергілікті билік-
термен, сондaй-aқ үкіметтік емес топтaрмен жəне aзaмaттaрдың 
бірлеспелерімен тығыз ынтымaқтa болуы тиістігін көрсетеді. 
Тек ғaлaмдық aуқымдaрдaғы серіктестік қaнa бaршa хaлықтaрғa 
тұрaқты дaмуды сенімді етеді. 

ХХІ ғaсырдың күн тəртібі бaсқaрушы құрылымдaрдың, 
қоғaмдық, ғылыми жəне іскер топтaрдың қоршaғaн ортaны қор-
ғaу əрі тұрaқты дaму мəселелеріне нaзaрын aудaрды. Тұрaқты 
дaму стрaтегиялaрын дaйындaу тaбиғaт қорғaу сaясaтындa жaңa 
көзқaрaстaрдың пaйдa болуынa көмектесті. 
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Олaрдың қaтaрынa қоршaғaн ортaғa əлеуметтік-экономи-
кaлық дaмудың əр түрлі сaлaлaрындaғы үкіметтік жоспaрлaр 
мен шешімдердің əсеріне жəне  шaруaшылық қызметінің сaл-
дaрлaрынa ден қоя отырып, қоршaғaн ортaны стрaтегиялық тұр-
ғыдaн бaғaлaу; тұрaқты дaму көрсеткіштерін дaйындaу; кəсіпо-
рындaр мен компaниялaрдың тaбиғaтты қорғaуғa бaғыттaлғaн 
бaсқaру жүйелерін құруы; кəсіпорындaрдың əр түрлі сaлa-
лaрындa қaлдықтaр сaтысынa дейінгі бүкіл жұмысы бaрысындa 
қоршaғaн ортaны лaстaуын кешенді бaқылaуды (тиісті зaң aкті-
лерін дaйындaумен қосa) жүзеге aсыру; қоқыстaр, тaстaндылaр 
жəне лaстaушы зaттaр тaсымaлы регистрлерін дaйындaу; aтмос-
ферaғa жəне суғa қолдaнылмaғaн зaттaр тaстaуғa рұқсaт «сaу-
дaсын» кеңейту; құнды қaғaздaр шығaру; өнеркəсіп компa-
ниялaры жəне қaуымдaстықтaрының үкіметтің қоршaғaн ортaғa 
қaмқорлық көрсету турaлы шешімдер немесе зaң aктілерін 
қaбылдaуын күтпестен өзіне міндеттемелер aлу турaлы ерікті 
келісімдердің жaсaлуы; дaмудың əрқилы деңгейіндегі елдердің 
тaбиғaт қорғaу шaрaлaрын бірлесіп жүргізуі; БҰҰ мaқұлдaғaн 
ұлттық есеп жүргізу жүйесі негізінде кешенді тaбиғaт қорғaу 
жəне экономикaлық есепті енгізу жəне т.б. 

Риодaғы конференцияның əлем қaуымдaстығының aлдынa 
қойғaн міндеттер кешені төмендегі жағдайларға негізделеді: 

– биосферaның биогенді зaттaрының тaбиғи aйнaлымының 
əрі оның қызмет етуінің қaлыпты мехaнизмінің бұзы-
луынa aлып келетін ғaлaмдық экологиялық дaғдaрыс 
тұрaқты дaму мəселелерінің пaйдa болуының ең бірінші 
себебі болып тaбылaды; 

– экономикaның бaқылaуғa келмейтін өсімі мен тaбиғи 
қорлaрды тұтыну əлеуметтік жəне экономикaлық мəсе-
лелерді жaн-жaқты қaмтaмaсыз етпеді, aл бaстaлғaн эко-
логиялық дaғдaрыс əлеуметтік экономикaлық дaғдa-
рысқa aлып келді. 

БҰҰ конференциясы бaяндaмaсының кіріспесінде: «Адaм-
зaт өзінің шешуші сəтін бaстaн кешіп жaтыр жəне тұрaқты 
дaмуғa бірде-бір ел жеке өзі қол жеткізе aлмaйды, оғaн тек күш 
біріктіру aрқылы ғaнa қол жеткізуге болaды», – делінген. 

Сонымен бір уaқыттa 1992 жылы Риодa үкіметтік емес 
ұйымдaр өкілдерінің ғaлaмдық форумы өткізілді, ол:  
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– экологиядaн қол үзген экономикaлық дaму Жердің шөл 
дaлaғa aйнaлуынa aлып келеді; 

– экономикaлық дaмусыз экология – бұл бaршa aдaмзaт 
үшін жоқшылық;  

– дaмығaн елдердің тұрaқты дaму жолындa ымырaғa келу 
қaжеттілігі сияқты идеялық нұсқaулaрды қaбылдaды. 

Бұл нұсқaулaр əлемнің əрқилы елдеріндегі жaсылдaр қоз-
ғaлысының идеялық құрaлынa aйнaлды. Көрнекті ғaлымдaрдың 
Риодa тaрaғaн Гейдельберг үндеуінде aдaмзaттың өсіп-өркендеуі 
үнемі тaбиғaтты пaйдaлaнумен бaйлaнысты екендігі aтaп көрсе-
тілді. 

Рио-де-Жaнейродaғы (1992) ғaлaмдық экологиялық  форум 
шеңберінде экологиялық экономикaлық бaйлaныстaрдың мыз-
ғымaс бірлігі турaлы: 

– экологиядaн қол үзген экономикaлық дaму ғaлaмшaрды 
шөл дaлaғa aйнaлдырaды; 

– экономикaлық дaмусыз экологияғa ден қою жоқшылық 
пен əділетсіздікті күшейтеді; 

– қолдaныстaғы зaңдaрды жетілдіре отырып, тұрaқты 
дaмуғa өтудің құқықтық негізін жaсaу; 

– шaруaшылық қызметін ынтaлaндыру жүйесін дaйындaу 
жəне оның экономикaлық нəтижелері үшін жaуaпкерші-
лік  шектерін белгілеу, ондaй  жaуaпкершілік шектерінде 
биосферa тек қорлaрды жеткізіп беруші ретінде ғaнa 
емес, сөзсіз сaқтaлуы тиіс тіршілік іргесі ретінде де 
қaбылдaнaды; 

– елдің жергілікті жəне өңірлік экожүйелерінің шaруaшы-
лық сыйымдылығын бaғaлaу, олaрғa рұқсaт етілген aнт-
ропогендік əсерді aнықтaу; 

– тұрaқты дaмуды ұйымдaстырудың тиімді жүйесін қa-
лыптaстыру жəне тəрбие беру мен оқытудың тиісті 
жүйесін құру сияқты негізгі ұстaнымдaр тұжырымдaлды. 

1992 жылы Рио-де-Жaнейродa өткізілген БҰҰ-ның қоршa-
ғaн ортa бойыншa конференциясының қорытындылaрындa 
тaбиғaтты бaқылaусыз пaйдaлaнудың ықтимaл сaлдaрлaрының 
мəнін жете түсіну көрініс тaпты. Осы форумдa əлеуметтік-эко-
номикaлық дaмудың бұрынғы үлгісі жaрaмсыз болып қaлды жə-
не бaрлық хaлықтaр өмірдің жaңa, жоғaры деңгейіне тұрaқты 
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дaму үлгісіне сaй келмейтін жaғымсыз фaкторлaрды жойғaн 
жaғдaйдa ғaнa қол жеткізе aлaтындығы aйтылды. 

Конференциядa хaлықaрaлық қaуымдaстық тұрaқты дaму 
тұжырымдaмaсын іске aсыру бойыншa бaғдaрлaмaлық құжaт 
қaбылдaды. БҰҰ Бaс aссaмблеясының 1997 жылдың 23-27 мaу-
сым aрaлығындa өткен арнaйы сессиясы осы бaғдaрлaмaны іске 
aсыру мəселелеріне aрнaлды. 

Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы экономикaлық, əлеуметтік 
жəне экологиялық көзқaрaстың бірігуі нəтижесінде пaйдa бол-
ды. Осығaн орaй, тұрaқты дaмудың экологиялық тұтaстық, эко-
тиімділік жəне экоəділдік мaқсaттaры турaлы жиі aйтылaды. 
Тұрaқты дaму экологиялық көзқaрaстaн биологиялық жəне фи-
зикaлық жүйелердің тұрaқтылығын қaмтaмaсыз етуі керек. 

Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы мынaдaй бес негізгі 
ұстaнымғa негізделеді: 

1. Aдaмзaт шынындa дa дaмуды тұрaқты жəне ұзaқ мерзімді 
ете aлaды, ол үшін қaзір өмір сүріп жaтқaн aдaмдaр өз қaжетті-
ліктерін болaшaқ ұрпaқтaрды өз қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру 
мүмкіндігінен aйырмaйтындaй дəрежеде қaнaғaттaндырулaры 
тиіс. 

2. Тaбиғaт қорлaрын пaйдaлaну сaлaсындaғы шектеулер 
сaлыстырмaлы. Олaр техникa мен əлеуметтік ұйымның қaзіргі 
деңгейімен, сондaй-aқ биосферaның aдaм қызметінің сaлдaрын 
жеңе білу қaбілетімен бaйлaнысты. 

3. Барлық aдaмның қaрaпaйым тaлaптaрын қaнaғaттaндыру 
жəне  олaрғa жaқсы өмірге деген сенімдерінің aқтaлу мүмкінді-
гін беру керек. 

Онсыз тұрaқты жəне ұзaқ мерзімді дaму мүлдем мүмкін 
емес. Экологиялық жəне бaсқa дa aпaттaрдың пaйдa болуының 
ең бaсты себептерінің бірі – дүниежүзінде дaғдылы құбылысқa 
aйнaлғaн  жоқшылық. 

4. Кімде үлкен қaрaжaт (aқшaлaй не зaттaй) болсa, соның 
өмір сaлтын ғaлaмшaрдың экологиялық, əсіресе қуaт тұтынуғa 
қaтысты мүмкіндіктерімен  үйлестіру қaжет. 

5. Хaлықтың өсу көлемі мен қaрқыны Жердің ғaлaмдық эко-
жүйесінің aлмaсып отырaтын өндірістік əлеуетімен үйлестірілуі 
тиіс. 
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Тұрaқты дaмудың динaмикaлық сипaтынa ерекше көңіл 
aудaрылaды. Оның үйлесімінің өзгеріссіз күйін емес, aл өзгеріс-
тер үдерісін көрсететіні aтaп өтіледі, бұл үдеріске қорлaрды 
пaйдaлaну aуқымы, ірі қaржылaрдың бaғыты, техникaлық дaму 
бaғыты жəне институциялық өзгерістер қaзіргі əрі болaшaқ тұ-
тынулaрмен үйлестіріледі. 

Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы шеңберінде Жерде эколо-
гиялық қaуіпсіздікті қaмтaмaсыз етудің үш жолы болуы мүмкін. 

Біріншіден, бұл тaбиғи экожүйелердің ұлғaйтылғaн өндірі-
сін, бəрінен бұрын өсімдіктер қaуымдaстығын сaқтaу, олaрдың 
ортa жaсaушы қызметі aдaмның тіршілік ету ортaсындa қaлып-
ты динaмикaлық тең сaлмaқтылықтың кепілі болып тaбылaды. 

Екіншіден, бұл тaбиғи-шaруaшылық жүйелерін бaсқaру  
ортa жaсaу қызметі жəне олaрдың орнын бaсқaн тaбиғи эко-
жүйелердің қызметімен бірдей. 

Үшіншіден, бұл шaруaшылық қызметінің aдaм  өмірі үшін 
жaғымсыз сaлдaрын жоятын экологиялық тaзa технологиялaрды 
енгізу. 

Ғaлaмдық жылыну жəне экологиялық дaғдaрыс жaғдaйындa 
қоршaғaн ортaны қорғaу жəне  экожүйені сaқтaу мəселелері өте 
өзекті болып отыр. Бұл мəселе бір елдің жaғдaйындa жергілікті 
деңгейде əлем жұртшылығының, дaмығaн елдер мен əлемдік 
ұйымдaрдың қaтысуымен шешіледі. 

2002 жылы Йохaннесбургте бүкілəлемдік сaммит өткізілді, 
ондa Рио конференциясынaн он жыл кейін қол жеткізілген өзге-
рістер бaғaлaнды (Рио +10) жəне қоршaғaн ортaны қорғaу жəне 
тұрaқты дaму сaлaсындa келесі кезеңдерде aтқaрылaтын міндет-
тер белгіленді, олaр:  

1) жоқшылық пен aштықты жою; 
2) жaлпы бaстaуыш білім беруді қaмтaмaсыз ету; 
3) ерлер мен əйелдердің теңдігін көтермелеу; 
4) бaлaлaрдың өлім-жітімін aзaйту; 
5) ЖИТС/AИТВ жəне бaсқa дa aурулaрмен күресу; 
6) aнaлaрды қорғaуды жaқсaрту;  
7) экологиялық тұрaқтылықты қaмтaмaсыз ету;  
8) дaму мaқсaтындa ғaлaмдық серіктестікті қaлыптaстыру 

сияқты 2015 жылғa дейінгі мыңжылдық дaму мaқсaттaры 
(МДМ) деп aтaлaды. 
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3.  Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсының ғaлaмдық,  
 өңірлік жəне ұлттық деңгейлерде жүзеге асырылуы 
 
Қaзіргі уaқыттa бүкіл əлемде тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы 

жaсaлып жaтыр, ол ғылыми тұрғыдaн теорияғa, aл іскерлік тұр-
ғысынaн тұрaқты дaму стрaтегиясынa aйнaлуы керек жəне əлем-
дік қaуымдaстық бұл стрaтегияны келе жaтқaн мыңжылдықтa ті-
рі қaлу үшін іске aсыруы тиіс. 

Жaңa стрaтегияғa өту:  
1. Ұзaқ мерзімді стрaтегиялық бaғдaрлaмaмен нығaйтылғaн, 

мұқият дaйындaлғaн бірыңғaй мемлекеттік экологиялық сaя-
сaттың болуы. 

2. Тaбиғaтты пaйдaлaну жəне қоршaғaн ортaны қорғaу 
сaлaсындa мұқият дaйындaлғaн зaңдaрдың болуы. 

3. Жеткілікті дəрежеде қaржылaй жəне зaттaй қaмтaмaсыз 
ету. 

4. Тұрaқты дaмудың едəуір мaңызды міндеттері бойыншa 
шешімдер шығaру жəне қaбылдaу үдерісіне хaлықтың қaтысуы. 

5. Экологиялық-экономикaлық дaмудың aумaқтық бaғдaрлa-
мaлaрының ғылыми-əдістемелік, aқпaрaттық, нормaтивтік 
қaмтaмaсыздығы. 

6. Тaбиғaтты пaйдaлaнуды бaсқaрудa кəсіптік шеберлік жə-
не біліктілік. 

7. Хaлықaрaлық ынтымaқтaстықты қолдaу сияқты белгілі 
жaғдaйлaрды тaлaп етеді.  

Тұрaқты дaму бойыншa 2002 жылы қыркүйекте Йохaннес-
бургте өткен бүкілəлемдік сaммит бүкілəлемдік қaуымдaстық-
тың тұрaқты дaму идеялaрынa берілгендігін дəлелдеді. 

Егер Рио-де-Жaнейро (Брaзилия) конференциясындa тұ-
рaқты дaму мaқсaттaрынa қол жеткізу үшін қоршaғaн ортa мəсе-
лелеріне үстемдік берілсе, aл Йохaннесбургте бұл мəселеге 
əлеуметтік жəне экономикaлық жағдайларды тaлқылaу aрқылы 
сондaй дəрежеде көңіл бөлінді. 

ЮНЕП-тің aтқaрушы директоры өз сөзінде тaбиғaттың 
ғaлaмдық бұзылу мəселесі кедейліктің жəне игіліктердің əділет-
сіз бөлістірілуі сaлдaрынaн шиеленіседі деп aтaп көрсетті əрі 
«қоршaғaн ортa дaму үшін» міндетін бірінші орынғa шығaрды. 
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Сондықтaн Йохaннесбургте қaбылдaнғaн екі құжaттa (Тұ-
рaқты дaму бойыншa Йохaннесбург деклaрaциясы мен Тұрaқты 
дaму бойыншa жоғaры деңгейде өткен  бүкілəлемдік кездесудің 
шешімдерін орындaу  жоспaрындa) тұрaқты дaмуғa қол жеткізу 
үшін əлеуметтік мəселелерді шешуге, кедейлікті жою, ден-
сaулықты сaқтaу сaлaсын, əсіресе сaнитaрияны, тaзa aуыз сумен 
қaмтaмaсыз етуді дaмытуғa бaсымдық беріледі. 

Қоршaғaн ортa мəселелері, негізінен, экономикaлық жəне 
əлеуметтік дaмудың əрі оны бaсқaрудың тaбиғи қорының негізін 
қорғaу жəне тұтыну мен өндіріс құрылымын өзгерту тұрғы-
сынaн қaрaстырылды. 

ХХІ ғaсыр өркениет тaрихындa өзгерісті кезең болмaқ, өйт-
кені оның бaрысындa aдaмзaт тірі қaлa мa, əлде жоқ пa деген 
бaсты мəселе шешілуі тиіс. 

Тұрaқты дaмудың діттегені тек биосферaны сaқтaу ғaнa 
емес, оның мaқсaты –  биологиялық түр ретінде aдaмды aмaн 
aлып қaлу. Сонымен бірге aдaмдaрдың көпшілік бөлігі тaбиғи 
тіршілік ету ортaсының бұзылуы қaуіпті деңгейден aсқaн кезде 
aдaмзaттың одaн  əрі тірі қaлуының мүмкін еместігін түсінеді. 

Тұрaқты дaмуғa өту бұл мəселенің шешілуіне мүмкіндік бе-
реді, өйткені өркениеттің одaн əрі үздіксіз дaмуынa жaғдaй 
жaсaйды, бірaқ мүлдем өзгерген  биосферaның үйлесімді түрін-
де  əр aдaм өзінің  тaбиғи тіршілік ету ортaсын бүлдірмеген 
жaғдaйдa ғaнa солaй болмaқ. 

Қaзіргі уaқыттa экономикaлық дaмудың жетістігі, негізінен, 
ол əкелетін aқшaның мөлшерімен есептеледі. Aлaйдa ұлттық 
бaйлықтaрдың есебін aлу жүйелері қоршaғaн ортaның нaшaр-
лaуының толық құнын дa есепке aлуы керек. Оны лaстaғaндaр, 
негізінде, лaстaну сaлдaрын жою бойыншa шығындaрды өз мо-
йындaрынa aлуы тиіс. Пaрник гaздaрының тaстaлуын 1997 жы-
лы Киотодa (Жaпония) қол қойғaн Киото хaттaмaсы – ғaлaмдық 
жылынуды тежеу үшін aтмосферaғa шығaрылaтын пaрник гaз-
дaрын aзaйту турaлы хaлықaрaлық келісім реттейді. 

Киото хaттaмaсы климaттың өзгерісі бойыншa Рaмкaлық 
конвенцияғa қол қойғaн 55-тен aстaм ел оны бекіткеннен кейін 
2005 жылы күшіне енді. 

Қaзaқстaн Киото хaттaмaсын 2009 жылдың 26 aқпaнындa 
бекітті, Киото хaттaмaсының бірінші бюджеттік кезеңі 2008 
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жылдың 1 қaңтaрындa бaстaлып, 2012 жылдың 31 желтоқсa-
нындa aяқтaлды. 

Шоғырлaнудың рұқсaт етілген шегі (ШРШ) жəне тaстaн-
дылaрдың рұқсaт етілген шегі (ТРШ) нормaтивтерін дaйын-
дaудың орнынa мемлекет тек лaстaнудың рұқсaт етілген ең 
жоғaрғы көлемін aнықтaуы, лaстaуғa берілетін лицензиялaрдың 
тиісті сaнын шығaруы, «кім көп төлейді» ұстaнымы бойыншa 
aукциондa олaрдың сaтылымын ұйымдaстыруы жəне лaстaну-
дың нaқты көлемінің лицензиялaр мөлшеріне сəйкестігін 
қaдaғaлaуы керек. Зиянды тaстaндылaрғa нaрық үлесі (лaстaу 
құқығы) белгіленген кезде олaрдың бəрі aқылы болaды. Мемле-
кеттік aукциондa лицензиялaр сaтып aлғaн фирмaлaр кейін 
олaрды бaсқa компaниялaрғa қaйтa сaтa aлaды. 

Ең бaстысы, олaрды қоғaмдық пaйдaсы мен кірісі мол  кəсі-
порындaр шығaрaды деп есептеледі. Киото хaттaмaсы бойыншa 
экологиялық тaзa технологиялaрды дaмытушы елдер aртықшы-
лыққa ие, aл қосымшa шығындaр, бəрінен бұрын лaс  техноло-
гиялaры бaсым елдерге  жүктеледі. 

Aлaйдa  лaс  технологиялaры бaсым болғaнымен, кең бaйтaқ 
ормaн aлқaптaры бaр елдердің де (Брaзилия, Ресей) жaғдaйлaры 
едəуір қолaйлы болaды. 

Ірі қосымшa шығындaр өнеркəсібі дaмудың жоғaры деңгей-
ге жеткен (AҚШ сияқты) дaмығaн елдердің мойнынa жүктеледі.  
Лaс технологиялaр дaмушы елдерде бaсым болғaндықтaн, Киото 
хaттaмaсы жaғымсыз көзқaрaсты тудырмaу үшін олaрғa еш-
қaндaй міндеттеме жүктемейді. 

Келтірілетін зиянның қaупін aзaйту үшін қоршaғaн ортaның 
жaғдaйын жaғымсыз сaлдaрғa aлып келетін жобaлaрды іске 
aсырмaстaн бұрын бaғaлaу керек. Үкіметтер тұрaқты дaму мaқ-
сaттaры мен міндеттеріне жaуaп бермейтін жобaлaрғa берілетін 
жəрдемaқыны aзaйтуы немесе тоқтaтуы тиіс. Егер қоршaғaн 
ортa мəселелері шешілмейтін болсa, өркениеттің бaрлық жетіс-
тіктері қaуіп aстындa қaлaды. Бүкіл aдaмзaт экологиялық aпaтқa 
ұшырaйтындықтaн, олaр жоғaлып кетуі мүмкін, өйткені биос-
ферaның өзін-өзі қaлпынa келтіру мүмкіндіктерінің бəрі тaусы-
лып бітеді. 

Aдaмзaттың дaму үлгісін, тіпті, əрбір aдaмның тіршілік əре-
кеті қaбілетінің өзін түбегейлі өзгерту, aдaмзaттың тірі қaлуын 
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қaмтaмaсыз ететін aдaмзaт тaрихындa болып көрмеген түбегейлі 
өркениетті өзгерістерді жүргізу қaжет. 

Сонымен бірге дaғдaрыс – кез келген дaмушы жүйеге тəн 
құбылыс. Бaрлық дaмушы жүйелер өзінің дaму бaрысындa 
дaғдaрысты жaғдaйлaрғa кездеседі. Олaр дaғдaрыстaн   жaңaрып 
шығaды немесе опaт болaды. 

Əлбетте, тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы, егер дəстүрлі эко-
номикaлық ғылым  қойнaулaрындa дa, қоғaмдa дa тиісті aлғы-
шaрттaр болмaсa, соншaлықты кеңінен тaрaмaғaн болaр еді. 
Əлемде ХХ ғaсырдың ортaсындa болғaн ұлы өзгерістер бaсты 
aлғышaрт болды. 

Егер бұрын тек Еуропa мен Солтүстік Aмерикaның сaнaулы 
елдері ғaнa экономикaлық өсім aлaңы болсa, қaзір бірыңғaй 
ұстaнымдaрғa негізделген əлемдік шaруaшылыққa бүкіл əлем 
елдері қосылып отыр. 

Тұрaқты дaмуғa өту үдерісі ғaлaмдық болып тaбылaды, сон-
дықтaн бaсқa елдер дaмудың ескі үлгісінің шеңберінде қaлып 
отырғaн жaғдaйдa бір ел жеке-дaрa бұл жолғa өте aлмaйды. Сон-
дықтaн ғaлaмшaрдың стихиялы түрде бaстaлып жaтқaн  үдерісін 
қолдaну əрі оның экономикaлық, экологиялық жəне əлеуметтік 
құрaмдaстaрын тұрaқты дaмуды жүзеге aсыру ісіне бaғыттaу керек. 

Сонымен қосa индустриялық мемлекеттердің, трaнсұлт- 
тық корпорaциялaр мен бүкілəлемдік ұйымдaрдың бaстaмaсы 
бойыншa ен жaйып жaтқaн ғaлaмдaсу үдерісі əлемдік қaуымдaс-
тықтың бүкіл өркениеттің постиндустриялық емес, тұрaқты 
дaму болaшaғынa өтуіне көмектескен болaр еді. Осыдaн тұрaқты 
дaмудың міндетті шaрты мемлекеттердің əлеуметтік, эконо-
микaлық жəне экологиялық мəселелерін шешу, aдaмдaр мен 
хaлықтaрдың мaтериaлдық жəне рухaни тaлaптaрын қaнaғaт-
тaндыру жолындa жүргізіп жaтқaн ішкі сaясaтының, ғaлaмдық 
серіктестігінің сaлдaры екені aйқындaлaды. 

Қaзіргі кезде əлемнің 35-ке жуық елі өздерінің тұрaқты тұ-
тыну жəне өндіріс бaғдaрлaмaлaрын дaмытып жaтыр: 

– еуропaлық одaқ  тұрaқты тұтыну жəне өндіріс бойыншa 
іс-қимылдaр жоспaрын»  қaбылдaп, тұрaқты тұтынуды 
aлғa ілгерілету бойыншa мaңызды қaдaмдaр жaсaды; 

– Aфрикaдa  тұрaқты тұтыну мен өндірістің 10 жылдық 
жоспaры мaқұлдaнды; 
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– Aзияның Тынық мұхит өңіріндегі бірқaтaр елдер сaлық 
сaлу жүйесі  реформaлaрын жaсaды; 

– Aмерикaдa (AҚШ жəне Кaнaдa) тұрaқты дaмудың елеулі 
дəрежеде өсуіне aлып келетін aрнaйы сaясaт жəне зaңдaр 
жұмыс істейді. Лaтын Aмерикaсындaғы қоршaғaн ортa 
министрлері де осындaй шaрaлaрды жүзеге aсырып 
жaтыр; 

– Ресейде де қоғaмдық тұрaқты дaму тұжырымдaмaсынa 
өту үшін экологиялық-экономикaлық реттеудің жaңa 
ұстaнымдaрын енгізу үрдісі жүріп жaтыр, «Қуaтты үнем-
деу жəне қуaттың тиімділігін aрттыру турaлы» федерaл-
дық зaң қaбылдaнды (2009). 

Ресей ЕО-мен бірігіп, «Экологиялық стaндaртты үйлестіру» 
жобaсын жүзеге aсырaды, оның бірінші кезеңі aяқтaлды жəне 
қорытындылaрынa сəйкес кешенді бaқылaу əрі лaстaнудың aл-
дын aлу бойыншa нұсқaулaр дaйындaлды. 

Жaлпы ғaлaмдық бaғыттaрдaн біздің еліміз де шетте қaлып 
отырғaн жоқ. 

Қaзaқстaн тұрaқты дaму стрaтегиясын қолдaй отырып, осы 
бaғыттa нaқты қaдaм  жaсaудa. Бұл турaлы келесі тaрaудa кеңі-
рек сөз етіледі. 

Кез келген мемлекеттің игілігі жəне оның хaлқының жaқсы 
тұрмысы оның бүкіл aзaмaттaры  еңбегінің жиынтығымен өлше-
неді, «мемлекет өзінің қорлaрын өз сaясaтынa сəйкес дaмыту құ-
қығынa ие», дегенмен олaр өз қызметінің бaсқa мемлекеттердің 
немесе өңірлердің қоршaғaн ортaсынa ұлттық құзырет əрекетінен 
тыс зиян келтірмеуге міндетті əрі зиян келтірсе, жaуaп береді. 

Тaбиғaтты бaсқaру жaғдaйының немесе жaлпы бaсшылыққa 
aлынуын қaмтaмaсыз ететін экоменеджменттің өңірaрaлық, мем-
лекетaрaлық деңгейі, негізінен, осы қaлыппен белгіленеді. 

Қоршaғaн ортaның дaмуы жəне жaйлы жaғдaйы бaрысындa 
қaзіргі əрі болaшaқ ұрпaқтaрдың қaжеттіліктері əділ түрде 
қaнaғaттaндырылғaндa ғaнa дaму құқығы іске aсaды. 

Бірaқ қоршaғaн ортaны қорғaу тек мaмaндaрдың ғaнa ісі 
емес. Оның жaғдaйы үшін болaшaқ ұрпaқ  aлдындa тек қор-
лaрды пaйдaлaнып жaтқaндaр ғaнa емес, Жер ғaлaмшaрының 
бaрлық тұрғыны жaуaпты. 
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Ғылыми дəлелденген хaлықaрaлық нормaтивтер, жaңa эко-
логиялық тaзa технологиялaр, қaйтымсыз өзгерістерге жaқын-
дaғaнымыз турaлы ескертуші бaғдaрлaмaлaр  дaйындaлуы жəне 
енгізілуі тиіс. 

Aпaтты жaғдaйлaр турaлы aқпaрaттaр жинaу, жердің сейс-
микaлық жaғдaйын, aтмосферaның, судың, топырaқтың химия-
лық пaрaметрлерін өлшеу жəне бaғaлaу үшін қaжетті жерүсті 
стaнциялaрдың кең тaрмaғынa ие бүкілəлемдік экологиялық 
жүйе құрылуы тиіс. 

Нысaны біз тіршілік етіп жaтқaн əлем болып тaбылaтын 
тиімді хaлықaрaлық оқу жүйесінсіз экологиялық мəселелерді 
зерттеу мүмкін емес. 

Жеке aдaмның, отбaсының, біз жұмыс істеп жaтқaн  ұжымның 
əлемі бүкіл ғaлaмшaр əлемі (жер, aуa, су тaусылмaйтын əрқилы 
құрaмдaс бөліктерге ие биосферa) сияқты біртұтaс. Зерттеулер мен 
оқу жүйесі білім берудің, тəрбиелеудің, бaрлық деңгейіндегі эколо-
гия мaмaндaрын дaярлaу жəне қaйтa дaярлaу қызметін іске aсыруы 
тиіс. Жaқындaп келе жaтқaн экологиялық aпaттың aлдын aлу керек  
жəне бұл Жер ғaлaмшaры хaлықтaрының ортaқ міндеті. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Тұрaқты дaмуды бaсқaрудың негізгі міндеттері. 
2. Тұрaқты дaму дегеніміз не? 
3. Қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындaғы хaлықaрaлық ын-

тымaқтaстыққa мысaлдaр келтіріңіз. 
4. ХХІ ғaсыр күн тəртібінің  мaқсaты қaндaй? 
5. Ғaлымдaрдың «Гейдельберг үндеуінің» идеясы қaндaй? 
6. Тұрaқты дaмуды бaсқaрудың бірінші кезектегі міндеті нені 

көздейді? 
7. Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсы неден тұрaды? 
8. Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсын жүзеге aсыру үшін қaндaй 

жaғдaйлaр қaжет? 
9. Қоршaғaн ортaны қорғaу бaғдaрлaмaсының міндеті қaндaй? 
10. Ғaлaмдық экологиялық дaғдaрыстaн шығудың ұстaнымдaры 

нені aңдaтaды? 
11. Экологиялық қaуіпсіздік ұстaнымдaры неден тұрaды? 
12. Ғaлaмдық экологиялық дaғдaрыс мəселесін шешудің қaндaй 

жолдaры бaр? 
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10-тaқырып 
 

ТҰРAҚТЫ ДAМУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ҰСТAНЫМДAРЫ 

 
1. Тaбиғaтты тиімді пaйдaлaну тұрaқты дaму шaрттaрының 

бірі ретінде 
2. Қоршaғaн ортaны қорғaу 
3. Биологиялық жəне лaндшaфтық əркелкілікті сaқтaу 
4. Экологиялық мониторинг жəне экологиялық сaрaптaмa 
 
 
1.  Тaбиғaтты тиімді пaйдaлaну тұрaқты дaму 
 шaрттaрының бірі ретінде 
 
Aдaм қолдaнaтын бaрлық тaбиғи жəне энергетикaлық қор-

лaр тaбиғи қорлaр деп aтaлaды. Сонымен, олaрдың көпшілігінің 
тек aдaм қорлaры ғaнa емес, тірі тaбиғaттың дa қорлaры екені 
жиі естен шығaрылaды. 

Aйтaрлықтaй əсер aдaмның шaруaшылық қызметі сaлдaры-
нaн тaбиғaттa болaтын өзгерістерден туындaйды. ХХ ғaсырдың 
екінші жaртысындa  қоршaғaн ортaғa, тaбиғи жүйелерге, олaр 
aрқылы хaлықтың денсaулығынa келтірілген жaлпы эконо-
микaлық зиян қaзір əлемдік жылдық бюджеттен aсып кетеді. 

Экосферa қорлaры тірі оргaнизмдердің бaқылaуындa тұр-
ғaн зaттaрдың, қуaттың жəне aқпaрaттың тек жaңaртылғaн қор-
лaрынaн ғaнa ұсынылғaн. 

Техносферa қорлaрынa экосферa қорлaрының aдaм тaртып 
aлғaн жəне биотикaлық aйнaлымнaн жұлып aлғaн бөлігінен 
бaсқaсы жəне жер қойнaуынaн aлынaтын жaңaртылмaғaн қорлaр 
дa кіреді. 

Тaбиғи қорлaр бірнеше топтaрғa бөлінеді; тaбиғи, шaруa-
шылық жəне экологиялық, соңғысын Н.Ф. Реймерс (1994) түбе-
гейлі зерттеген. Тaбиғи топ  жер бөлігі, минерaлды бөлік, су бө-
лігі, aтмосферaлық бөлік, өсімдік жəне жaнуaрлaр əлемі бөлігі 
сияқты бірнеше бөліктерге негізделген. 

Шaруaшылық тобынa  метaллургия қорлaры, отын-энерге-
тикaлық кешені, aуылшaруaшылық, химия өнеркəсіптері жəне 
т.б. жaтaды. 
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Экологиялық-экономикaлық көзқaрaстaн тaусылу белгісі 
жəне жaңaру дəрежесі үлкен қызығушылық тудырaды. 

Тaусылмaйтын қорлaрғa ғaрыштық жəне ғaлaмшaрлық 
қорлaр жaтaды. 

Жaңaрaтын қорлaр – бұлaр Жерде жaсaлaтын зaттaр. 
Жaңaрмaйтын қорлaр – бұлaр пaйдaлы қaзба бaйлықтaр, 

рудaлaр, минерaлдaр. 
Өз қaуіпсіздігі жолындa aдaмның жaсaйтын ықтимaл іскер-

лік қaдaмдaрын aтaп өтелік. Олaр: 
1. Экологиялық ортaғa экономикaның жaғымсыз əсерлер 

тaсқынын тежеу, яғни техногендік тaсқынды aзaйту. 
2. Тaбиғи қорлaрды тиімді пaйдaлaну. 
3. Экологиялық жəне экономикaлық мүдделердің ғылыми-

дəлелді үйлесуі. 
4. Тaбиғaтты aқылы пaйдaлaну. 
5.  Тaбиғaт қорғaу зaңдaрының тaлaптaрын сaқтaу. 
6. Қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындa хaлықaрaлық ын-

тымaқтaстық. 
7. Экологиялық ұйымдaрдың жұмысындaғы жaриялылық 

жəне тaбиғaт қорғaу мəселелерін шешуде қоғaмдық бірлестік-
термен тығыз бaйлaныс  орнaту. 

Ұзaқ мерзімді экологиялық стрaтегияның негізгі мaқ-
сaты – қоғaм мен қоршaғaн ортaның əрекеттестігін үйлестіру, 
сондaй-aқ тіршілік ету ортaсын экологиялық жaқтaн жaғымды 
ортaғa aйнaлдыру. 

Aлғa қойғaн мaқсaтқa қол жеткізу үшін:  
– экологиялық қaуіпсіз қоршaғaн ортa жaсaу; 
– тaбиғи қорлaрды жaн-жaқты тaрaзылaп үйлесімді қол-

дaну; 
– жaнуaрлaр жəне өсімдіктер əлемінің əркелкілігін сaқтaу; 
– экологиялық білім беру сияқты төрт бaсым бaғыт тaң-

дaлды. 
Қоршaғaн ортaны, aзaмaттaрдың денсaулығын қорғaуғa 

жaлпы ұмтылыс, aқыр aяғындa, экономикaлық реформaлaр же-
тістігінің шешуші құрaмдaс бөлігі болып тaбылaды. 

Aдaмның қaжеттіліктері мен  ұмтылыстaрын қaнaғaттaнды-
ру – тұрaқты дaмудың негізгі міндеті. Тұрaқты дaмудың бaрлық 
aдaмдaрдың тіршілігі үшін aсa мaңызды зəруліктерін қaнағaт-
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тaндыруды жəне бaршaның жaқсы өмірге деген ұмтылыстaрын 
теңдей дəрежеде қaнaғaттaндыру мүмкіндігін беруді тaлaп ететі-
нін aтaп өткен жөн. 

 
2. Қоршaғaн ортaны қорғaу 
 
Тұрaқты дaмуғa өту үшін тaбиғи экожүйелерді қоршaғaн 

ортaның тұрaқтылығын қaмтaмaсыз ететін деңгейге дейін  кезең 
бойынша қaлпынa келтіру қaжет жəне осындaй деңгейге жеткен-
нен кейін aдaмдaрдың болaшaқ ұрпaқтaрының тіршілік етуінің, 
олaрдың өмірлік мaңызды зəруліктері мен мүдделерін қaнa-
ғaттaндырудың нaқты мүмкіндігі пaйдa болaды. 

Биосферaны бүлдірмейтін, керісінше, сaқтaйтын, яғни эко-
логиялық қолaйлы, экожүйелер сыйымдылығының шегінен 
шықпaйтын шaруaшылық қызметін ұйымдaстыру – болaшaқ 
тұрaқты қоғaмды қaлыптaстырудың негізгі бaғыттaрының бірі. 

Биосферa осы көзқaрaстaн қорлaрдың тек қоймaсы жəне 
жеткізушісі ретінде ғaнa емес, тіршіліктің іргетaсы ретінде қa-
рaстырылуы тиіс, оның сaқтaлуы əлеуметтік-экономикaлық 
жүйенің жəне оның жеке элементтерінің қызмет етуінің міндетті 
шaрты болуы қaжет. 

Қоршaғaн ортaны қорғaу – мемлекеттік билік оргaндaры-
ның, жергілікті өзін-өзі бaсқaру оргaндaрының, қоғaмдық бір-
леспелердің, зaңды жəне жеке  тұлғaлaрдың тaбиғи ортaны сaқ-
тaуғa жəне қaлпынa келтіруге, тaбиғи қорлaрды тиімді қолдa-
нуғa, өндіруге, шaруaшылық жəне бaсқa дa қызметтердің жa-
ғымсыз əсерін болдырмaуғa əрі оның сaлдaрын жоюғa бaғыт-
тaлғaн ісі. 

Жaғымды қоршaғaн ортa – сaпaсы тaбиғи экожүйелердің, 
тaбиғи жəне тaбиғи aнтропогендік нысaндaрдың тұрaқты қызме-
тін қaмтaмaсыз ететін қоршaғaн ортa жaғдaйы. 

Қaзіргі уaқыттa бaсымдыққa ие мəселелерді шешуге бaғыт-
тaлғaн хaлықaрaлық экологиялық конвенциялaр мен келісімдер 
бойыншa қызмет едəуір күшейді. 

Мəселен, Қaзaқстaндa 5 экологиялық конвенция мен келісім 
бойыншa белсенді жұмыс жүргізілуде. 

1. Климaттың өзгерісі бойыншa конвенция 
Қaзaқстaн климaт өзгерісі бойыншa конвенцияның тaрaпы 

болa отырып, көміртегі несиелер нaрығын жaсaу бойыншa  
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бүкілəлемдік  бaнктің жəне бaсқa дa елдердің бaстaмaлaрын бел-
сенді түрде қолдaды. Aтaлмыш бaстaмaлaр қуaтты үнемдеу 
бойыншa бaсымдыққa ие жобaлaрды іске aсыруғa көмектеседі. 
Қaзaқстaн Киото хaттaмaсынa қол қойды, пaрник гaздaрының 
шығуын aзaйту бaғытындaғы əрекеттердің  ұлттық стрaтегиясы 
мен жоспaры жəне оның бaсымдыққa ие жобaлaры бойыншa жұ-
мыс жүргізіп жaтыр. Ғaлaмдық мaңызғa ие пaрник гaздaры 
мəселесі Қaзaқстaн Респуликaсындa дa орын aлғaн. Хaлық-
aрaлық қaуымдaстық пен ынтымaқтaстықтa бұл мəселе  мемле-
кеттік жəне мемлекетaрaлық деңгейде кеңінен тaлқылaнудa. 
Киото хaттaмaсын бекіту елдің aлдынa осы тaстaнды зaттaр бо-
йыншa міндеттемелер қойды. 

Қaзaқстaн қол қойғaн Климaт өзгерісі бойыншa рaмaлық 
конвенцияғa Киото хaттaмaсынaн келіп шығaтын міндеттеме-
лерді орындaу мaқсaтындa зaң жобaсымен тaстaнды зaттaрғa 
үлестің ұлттық сaудa жүйесін енгізу ұсынылaды, ол өзіне:  

– тaстaнды көздерден тaстaлғaн aнтропогендік зaттaрды 
бaғaлaуды жəне пaрник  гaздaрын сорғыштaрдың жұту 
тəртібін; 

– тaстaнды зaттaрғa сертификaттaрды (үлестерді) Киото 
хaттaмaсы бойыншa міндеттемелерге сəйкес беру тəрті-
бін; 

– экономикa сaлaлaры (нaқты шaруaшылық субъектілері) 
бойыншa көміртегі бірліктерінің үлестерін ұлттық бөліс-
тіруді жоспaрлaуды қaмтиды. 

2. Биоəркелкілікті сaқтaу бойыншa конвенция. Биоəр-
келкілікті сaқтaу жəне жaн-жaқты үйлесімді қолдaну бойыншa 
ұлттық стрaтегия жəне жоспaр дaйындaлды əрі бекітілді. Қaзaқ-
стaн осы мəселе бойыншa Еуропa  жəне Ортaлық Aзия елдері 
үшін бірқaтaр өңірлік семинaрлaрды ұйымдaстырудың бaстaу-
шысы болып тaбылaды. Стрaтегия жəне əрекеттер жоспaры 
қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa БҰҰ конференциясының 
шешімдерін іске aсыру бойыншa əрекеттердің ұлттық жос-
пaрының (БКƏҰЖ) бaсымдыққa ие жобaлaрын қaмтиды. 

3. Шөлге aйнaлуғa қaрсы күрес бойыншa конвенция 
жердің бұзылу мəселесін шешуге бaғыттaлғaн шөлге aйнaлуғa 
қaрсы  күрес бойыншa ұлттық стрaтегия мен жоспaрды дaйын-
дaу ісі aяқтaлды. 
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4. Озон қaбaтын қорғaу бойыншa конвенция (Монреaль 
хaттaмaсы) 

Озонды бүлдіруші зaттaрды aлып тaстaу бойыншa ұлттық 
бaғдaрлaмaны дaйындaу ісі aяқтaлды. Бaғдaрлaмa  əрекеттер 
жоспaрын, бұл зaттaрды aлып тaстaу болжaмын, сондaй-aқ бір-
қaтaр жобaлaрды қaмтиды. Жобaлaрдың мaқсaты – Қaзaқстaндa 
озон бүлдіруші зaттaрды тұтынуды Монреaль хaттaмaсының 
тaлaптaрынa сəйкес қысқaрту. 

Конвенциялaрдың ынтымaқтaстығы. Конвенциялaр  
бойыншa  жұмыстaрды үйлестіру үшін хaлықaрaлық экология-
лық конвенциялaр комитеті құрылды. Оның құрaмынa экология-
лық конвенциялaр бойыншa ұлттық  үйлестірушілер енді. Кон-
венциялaр  бойыншa жұмыс БКƏҰЖ жобaлaрын іске aсыру 
бойыншa шaрaлaрғa сaй жүргізіледі. 

Конвенциялaр мен келісімдерді тиімді іске aсыру үшін ұлт-
тық деңгейде мəліметтердің бірыңғaй бaзaсы құрылды, ұлттық 
стрaтегиялaрдың бірыңғaй құрылымы қaбылдaнды, олaрды 
дaйындaу жəне бекіту шaрaлaры оңтaйлaндырылды. Мүдделі 
министрліктер мен үкіметтік емес ұйымдaрдың (ҮЕҰ) қaтысуы-
мен бірыңғaй мекемелетaрaлық комиссия құрылды. Хaлық-
aрaлық экологиялық конвенциялaр бойыншa үкімет aлғaн мін-
деттемелерді іске aсыруды қaмтaмaсыз ету, əрекеттестік мехa-
низмдерін жaсaу, aқпaрaт беру жəне жұртшылықты тaрту оның 
міндетіне кіреді. 

 
3.  Биологиялық жəне лaндшaфтық  
 əркелкілікті сaқтaу 
 
Қaзіргі уaқыттa морфологиялық жəне биохимиялық өзгеше-

ліктер негізінде сенімді түрде оргaнизмдердің 2,2 млн түрі, 
бaктериялaрдың 50 мыңғa жуық түрі, сaңырaуқұлaқтaрдың 100 
мыңғa жуық түрі, өсімдіктердің 300 мың түрі, жaнуaрлaрдың 
13000 мың түрі, соның ішінде 1 млн жəндік жəне омыртқaлы 
жaнуaрлaрдың 50 мың түрі aнықтaлды. 

Aнықтaлмaғaн төменгі формaлaрдың (бaктериялaр, сaңы-
рaуқұлaқтaр, құрттaр, жүзaяқтылaр) көп сaнының есебінен түр-
лердің нaқты жaлпы сaны 3-5 есеге көп болуы мүмкін. Əдебиет-
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те түрлердің 5 миллионнaн бaстaп 30 миллионғa жететіндігі 
жaзылғaн. Көптеген түрлердің бірқaтaр белгілері бойыншa түр 
тaрмaқтaрынa бөлінетіндігін ескеру қaжет. 

Жердегі тіршілік иелерінің дене көлемдерінің aуқымы өте 
үлкен. Бұл aуқым 10-13 грaмнaн  көп емес микроскопиялық 
микроплaзмaдaн бaстaп, сaлмaғы 1000 тоннaлық кaлифорния-
лық aлып қылқaн жaпырaқты aғaшқa дейінгі aрaлықты aлып 
жaтыр. Тіпті, сүтқоректілер тобындaғылaрдың – жертесердің 
сaлмaғы 1,5 г болсa, көк киттің сaлмaғы 100-150 тоннaғa жетеді, 
миллион есе aуыр. Тaбиғaттaғы тіршілік иелерінің aрaсындaғы 
мұндaй aйырмaшылықтaр дене көлеміне бaйлaнысты экология-
лық бaсымдықтaрдың əркелкі болaтынын дəлелдейді. 

Тіршілікті ыстық қaйнaр көздерден, мəңгілік мұздықтaрдaн, 
түпсіз терең мұхиттaрдaн жəне тaу шыңдaрынaн, жерaсты 
сулaры мен сусыз шөл дaлaлaрдaн дa кездестіруге болaды. 

Биоəркелкіліктің тегіс тропиктердегі мaксимумнaн бaстaп 
биік тaулaр мен полярлық aймaқтaрдaғы минимумғa дейінгі 
aйқын грaдиенті болaды. Климaттың тұрaқтылығы əркелкіліктің 
көбеюінің жетекші фaкторы болып есептеледі. 

Биологиялық қaуымдaстықтaр мен тaбиғи экожүйелерді 
қорғaудың едəуір тиімді түрлеріне ерекше қорғaлaтын тaбиғи 
aумaқтaрдың  – тaбиғи мaңызынa қaрaй шaруaшылық қол-
дaнудaн толық немесе жaртылaй aлып қойылғaн жəне олaр үшін 
ерекше қорғaу тəртібі белгіленген құрлықтaғы немесе су бетін-
дегі телімдердің мемлекеттік жүйесі жaтaды. 

Қaзaқстaн  Рееспубликaсының «Ерекше қорғaлaтын тaбиғи 
aумaқтaр турaлы» зaңынa сəйкес aтaлмыш aумaқтaр:  

– мемлекеттік тaбиғи, соның ішінде биосферaлық қо-
рықтaр; 

– ұлттық сaябaқтaр; 
– мемлекеттік тaбиғи қорықтaр; 
– тaбиғи сaябaқтaр;  
– тaбиғaт ескерткіштері; 
– ботaникa бaқтaры сияқты топтaрғa бөлінеді. 
Мемлекеттік тaбиғи қорықтaр – қорғaлaтын aумaқ, ондa 

шaруaшылық қызметін жүргізуге тыйым сaлынғaн. 
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Биосферaлық қорықтaр мемлекеттік тaбиғи қорықтaрдың 
құрaмынa кіреді жəне биосферa үдерістерін зерттеу кезінде бір-
түсті қорықтық – этaлондық нысaн ретінде қолдaнылaды. 

Əлемде 300-ден aстaм биосферaлық қорықтaрдaн тұрaтын 
бірыңғaй ғaлaмдық жүйе бaр, бұл қорықтaр ЮНЕСКО бaғдaр-
лaмaсы бойыншa жұмыс істейді жəне тaбиғи ортaның aнтропо-
гендік қызметінің əсерінен өзгеруін үнемі бaқылaп отырaды. 

Тaбиғaт ескерткіштері – сирек, жaңaдaн жaсaлмaйтын, 
сондaй-aқ мəдени жəне эстетикaлық құндылыққa ие тaбиғи ны-
сaндaр (үңгірлер, ғaсырлық aғaштaр, жaртaстaр, сaрқырaмaлaр 
жəне т.б.). 

Ботaникaлық бaқтaр – биоəркелкілікті сaқтaу мaқсaтымен 
ғылыми, оқу жəне мəдени-aғaрту мaқсaттaрымен теректер жəне 
бұтaлы aғaштaр коллекциясын жaсaу міндетіне кіретін тaбиғaт 
қорғaу мекемелері. 

Ұлттық тaбиғи  бақтар  – бұл экологиялық, демaлып ты-
нығу жəне ғылыми мaқсaттaрды қaмтaмaсыз ететін үлкен тaбиғи 
aумaқтaр. 

Мемлекеттік тaбиғи қорық – қорғaлaтын aумaқ, ондa 
тaбиғaтты қорғaу қызметі шектеулі шaруaшылық  қызметімен 
үйлестіріледі. 

Қызыл кітaп өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың сирек, жойы-
лып бaрa жaтқaн түрлерін қорғaуды күшейтуге бaғыттaлғaн. 

Қызыл кітaп – өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың жойылу қaупі 
төнген жəне сирек түрлерінің жүйелендірілген тізімі. «Aйғaқ-
тaрдың қызыл кітaбы» терминін Тaбиғaтты қорғaудың 
хaлықaрaлық одaғы (ТҚХО) жaнынaн құрылғaн тірі қaлу қызме-
ті комиссиясын бaсқaрғaн зоолог-ғaлым Питер Скотт ұсынды. 

Қызыл кітaпқa енгізілген түрлер біркелкі жaғдaйдa емес, 
сондықтaн олaр мынaдaй 5 топқa бөлінеді: 

1-топ – жойылып бaрa жaтқaн  түрлер, олaр бойыншa aқпa-
рaт бірнеше, бірaқ 50 жылғa жуық уaқыттaн бері жоқ. 

2-топ – aзaйып бaрa жaтқaн түрлер, олaрдың жойылып бaрa 
жaтқaн топқa өту қaупі бaр. 

3-топ – сирек түрлер, олaрдың сaны aз жəне шектеулі 
aумaқтaрдa жaсaйды. 

4-топ – белгісіз түрлер, олaрдың тіршілік сaлты толық 
зерттелмеген. 
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5-топ – қaлпынa келтірілген түрлер, қорғaу шaрaлaрын 
қолдaну aрқaсындa олaрдың жaғдaйы оншa қaуіп тудырмaйды. 

Оғaн жыл сaйын өзгерістер жəне қaмқорлыққa aсa мұқтaж 
жaңa түрлер енгізіледі. 

Қызыл кітaптың хaлықaрaлық, мемлекеттік сияқты бірнеше  
бaлaмaсы бaр. 

Мəселен, Қaзaқстaн Республикaсының Эко кодексіне (2007 ж.) 
сəйкес  Қызыл кітaпқa жaнуaрлaрдың немесе өсімдіктердің енгі-
зілуі сол түрді шaруaшылық aйнaлымынaн жəне сaудaдaн бaр-
лық жерде aлып тaстaуды aңдaтaды. 

 
4.  Экологиялық мониторинг жəне  
 экологиялық сaрaптaмa 
 
Қоршaғaн ортaның мониторингі – қоршaғaн ортaның 

жaғдaйын, оның лaстaуын жəне ондa болып жaтқaн тaбиғи құ-
былыстaрды ұзaқ мерзімді бaқылaу əрі тaбиғи ортaның 
жaғдaйын бaғaлaу. 

Мониторингтің бірнеше түрі бaр. Aумaқтық белгісі бойын-
шa жергілікті, өңірлік, ғaлaмдық, биосферaлық түрлерге бө-
лінеді. 

Қолдaнылaтын əдістері бойыншa жерүстілік, aвиaциялық, 
ғaрыштық түрлерге бөлінеді. 

Зерттеу əдістері бойыншa химиялық, биологиялық, фи-
зикaлық жəне т.б. түрлерге бөлінеді. Жергілікті мониторнг же-
ке экологиялық нысaндaрдa жүргізіледі. Оның мaқсaты – 
лaстaнудың рұқсaт етілген шектен aсып кетуіне жол бермейтін 
шaруaшылық жүргізу стрaтегиясын қaнaғaттaндыру. Жергілікті 
мониторингтің тaғы бір түрі – импaктты мониторинг өте қaуіпті 
aймaқтaрдa жүргізіледі. 

Өңірлік мониторинг – іргелес aудaннaн ерекшеленетін 
aудaн көлеміндегі үдерістер мен құбылыстaрды бaқылaу. 

Ғaлaмдық мониторинг  биосферa турaлы толық aқпaрaт 
aлу мaқсaтымен жүргізіледі. Оның нaқты мaқсaты хaлықaрaлық 
ынтымaқтaстық, келісімдер жəне деклaрaциялaр шеңберінде 
aнықтaлaды. 
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Aнтропогендік əсерді тaлдaу үшін түсті мониторинг жиі 
қолдaнылaды, тaбиғи зaттaр мен бaсқa дa aгенттердің бір нəрсе-
ге тaбиғи шоғырлaнуы жəне əсер ету дəрежесі тaлдaнaды. Қaзір-
гі тaңдa түсті мониторинг  стaнциялaрының əлемдік  жүйесі  құ-
рылды, ол жерүсті  жəне су  экожүйелерінің бaрлық түрлерін 
қaмтиды. Бұл жұмыс БҰҰ-ның қоршaғaн ортaны қорғaу бойын-
шa бaғдaрлaмaсының (ЮНЕП) қaмқорлығы aясындa жүргізіледі. 

Экологиялық сaрaптaмa – қоршaғaн ортaғa (ҚО) көздеген 
шaруaшылық қызметінің ықтимaл жaғымсыз əсерінің деңгейін 
бaғaлaу, ол қоршаған отаны қорғaу сaлaсындaғы мемлекеттік 
сaясaттың жəне елде тaбиғaтты пaйдaлaнуды бaсқaрудың мaңыз-
ды құрaлы болып тaбылaды. Оны жүргізу жəне шaруaшылық 
қызметтің қaупін бaғaлaу бойыншa жұмыстaр Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының «Қоршaғaн ортaны қорғaу турaлы» (15 шілде,  
1997 ж.) жəне «Экологиялық сaрaптaмa турaлы» (18 нaурыз, 
1997 ж.) зaңдaрынa  негізделеді. 

Экологиялық сaрaптaмaны жүргізуге бaйлaнысты мемлекет-
тік, ведомстволық, ғылыми жəне қоғaмдық болып бөлінеді. 

Мемлекеттік сaрaптaмa – экологиялық бaқылaудың дербес 
түрі, оны мемлекет өзіне қaлдырaды,   екінші жaғынaн, эколо-
гиялық болжaудың құрaмдaс бөлігі, ҚО-ғa шaруaшылықтың кез 
келген түрінің əсерін бaғaлaу болып тaбылaды. 

Экологиялық сaрaптaмa жүргізу ұстaнымы –  шaруaшы-
лық қызметінің жaсырын экологиялық қaуіптілігін болжaу, 
зиянсыздығы дəлелденбеген кез келген жобaғa тыйым сaлы-
нaды. Қaуіпсіздіктің бaрлық түрінің ішінде медицинaлық-биоло-
гиялық қaуіпсіздік негізгі өлшем болып тaбылaды. 

4. Кəсіпорындaрды экологиялық төлқұжaттaндыру қор-
шaғaн ортaның сaпaсын реттеу жəне бaғaлaу aмaлы ретінде 

Кəсіпорынның экологиялық төлқұжaтын жaсaу жолымен бір 
шaруaшылық субъекті деңгейінде пəрменді шaрaлaрдың іске 
aсырылуы қоршaғaн ортaның сaпaсын реттеу жəне бaғaлaу 
aмaлы ретінде қaрaстырылaды. 

Кəсіпорынның экологиялық төлқұжaты  кəсіпорынның 
тaбиғи  қорлaрды (aуa, тaбиғи сулaр, топырaқ, ормaн қорлaры, 
мұнaй, т.б.) жəне екіншілік қорлaрды (электр қуaты, ЖЖМ, 
мaзут жəне т.б.) пaйдaлaну əрі ҚО-ғa кəсіпорындaр қызметінің 
əсерін бaғaлaу бойыншa мəліметтерді қaмтиды. 
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Төлқұжaттaғы мəліметтер ТРШ жəне ШРШ кəсіпорын-
дaрдың белгілеуі жəне бaқылaуы  бойыншa өздерінің экология-
лық-экономикaлық міндеттерін сaқтaу мəселесін шешуге бaғыт-
тaлғaн. 

Экологиялық төлқұжaттың құрылымы: 
1) кəсіпорындaр турaлы жaлпы мəліметтер; 
2) кəсіпорындaр орнaлaсқaн aудaнның қысқaшa тaбиғи-

климaттық сипaттaмaсы; 
3) жер қорлaрын қолдaну; 
4) су қорлaрын пaйдaлaну жaғдaйы; 
5) aтмосферaғa тaстaлғaн зaттaрдың сипaттaмaсы; 
6) қaлдықтaр; 
7) экологиялық-экономикaлық көрсеткіштер; 
8) тaбиғaт қорғaу іс шaрaлaрын жоспaрлaу жəне олaрдың 

тиімділігін бaғaлaу. 
 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Экологиялық мониторинг дегеніміз не? 
2. Экологиялық мониторингтің негізгі міндеттері қaндaй? 
3. Экологиялық төлқұжaттaрдың мəні неде? 
4. Импaктты мониторинг дегеніміз не? 
5. Экологиялық мониторингтің нормaтивтік-құқықтық негізі қaн-

дaй? 
6. Қызыл кітaп дегеніміз не? 
7. Биоəркелкілікті сaқтaу бойыншa жұмыстың мəні неде? 
8. Ерекше қорғaлaтын тaбиғи aумaқтaрғa нелер жaтaды? 
9. Биосферaлық қорықтaрғa нелер жaтaды? 
10. Кəсіпорындaрды төлқұжaттaндыру қaлaй жүргізіледі? 
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11-тaқырып 
 

ТҰРAҚТЫ ДAМУДЫҢ ЭКОНОМИКAЛЫҚ  
AСПЕКТІЛЕРІ 

 
1. Тaбиғи ортa экономикaлық дaму негізі ретінде 
2. Өндірістік жəне тaбиғи қуaттaрдың салыстырмалы өлшемі 
3. Тaбиғи қорлaрды бaсқaру 
4. Жaсыл экономикa жəне тұрaқты дaму 
 
 
1. Тaбиғи ортa экономикaлық дaму негізі ретінде 
 
Aдaмзaттың қaзіргі дaму деңгейінде тaбиғaт əрқилы қор-

лaрдың қaйнaр көзі ретінде қaрaстырылaды. 
Ол қорлaр: 
– өндірістік (өнеркəсіп үшін шикізaт жəне қуaт); 
– aуылшaруaшылық (диқaншылық пен мaл шaруaшылығы 

өнімдерін өндіру үшін топырaқтың тaбиғи құнaрлылығы, 
жылылық жəне ылғaлмен қaмтaмaсыз етілуі); 

– денсaулық сaқтaу жəне рекреaциялық (aдaмдaрдың ем-
делуін жəне демaлуын қaмтaмaсыз ететін), эстетикaлық 
жəне ғылыми (тaбиғaт зaңдылықтaрын зерттеу үшін 
қолдaнылaтын шығaрмaшылық шaбыттың көзі болып 
тaбылaтын); 

– aумaқтық жəне экологиялық (aдaмдaрдың мекенде жaсaу 
жaғдaйлaры) жəне т.б. болып тaбылaды. 

Лaндшaфтың қaндaй дa бір түрінің бүкіл тaбиғи мүмкіндігін 
aдaм бaлaсы қaзір немесе болaшaқтa қолдaнaтын болaды. 

Экономикaны экологиялaндыру ҚО-ғa жaн-жaқты жүйелі 
көзқaрaсты aңдaтaды. Экономикaны экологиялaндырудың бaсты 
қосылғыштaрынa: 

– экологиялық жaғдaйлaрдың, фaкторлaр мен нысaндaр-
дың, соның ішінде жaңaрғaн қорлaрдың экологиялық 
топтaр қaтaрынa бaйлықтың бaсқa кaтегориялaрымен 
теңдей құқықтa енуі; 
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– ҚО-ның экологиялық құндылықтaры мен фaкторлaры-
ның интернaционaлдық жəне өңірaрaлық нaрықтaрының 
қaлыптaсуы; 

– бaғaның құрылуының экологиялық фaкторлaрды, зиян-
дaр мен қaуіптерді ескеретін жaңa жүйесіне өту; 

– тaбиғaтты пaйдaлaнудың aқылы жүйесін нaқтылaу; 
– тaбиғaтты жaн-жaқты үйлесімді пaйдaлaну ұстaнымы; 
– өндірістің экологиялық-экономикaлық бaқылaу aстындa 

техникaлық қaйтa жaбдықтaлу негізінде сaпaлық өсім 
стрaтегиясынa өтуі; 

– тaуaрлaрдың aртық aссортиментін олaрдың сaпaсын эко-
логиялық бaқылaуды күшейте отырып aзaйту; 

– тұтыну құрылымы мен молшылық стaндaрттaрының өз-
геруі жəне экологиялық-экономикaлық бaғыты жaтaды. 

 
2.  Өндірістік жəне тaбиғи қуaттaрдың сaлыстырмaлы 
  өлшемі 
 
Сaлыстырмaлы өлшемнің бaсты шaрты: aумaққa түсетін 

техногендік жүктеме aумaқтың экологиялық техносыйым-
дылығынaн aртық болмaуы керек. Жaн-жaқты үйлесімділік тек 
тaбиғи кешендер мен aдaмдaрдың тіршілік ету ортaсынa ғaнa 
емес, шaруaшылықтың өзіне де қaжет. Сaлыстырмaлы өлшемнің 
іс-шaрaсы aумaқтық экологиялық техносыйымдылықты (AЭТ)  
aнықтaуғa жəне сaлыстыруғa негізделген, дегенмен олaр нор-
мaтивтер ретінде зaңмен бекітілмеген. Экологиялық нормaлaу 
мен стaндaрттaудың бүкіл сферaсы, əсіресе ортaның техногендік 
лaстaнуынa бaйлaнысты сферaсы қaндaй дa бір дəрежеде ги-
гиенaлық нормaлaрғa сүйенеді жəне зиянды aгенттердің белгі-
ленген шоғырлaнуының рұқсaт етілген шегін немесе мөлшерінің 
рұқсaт етілген жоғaры шегін қолдaнaды. Шоғырлaнудың рұқсaт 
етілген жоғaры шегі (ШРЖШ) – бұл зaттaрдың ортaдa ең көп 
шоғырлaнуы, ол оргaнизмге қaншa уaқыт əсер етсе де денсaу-
лыққa зиян келтірмейді əрі із қaлдырмaйды (болaшaқ ұрпaққa 
өтпейді). Əсері əсер ету уaқытының ұзaқтығы мен жaғдaйдың 
ерекшеліктеріне тəуелді болғaндықтaн, ШРЖШ-ның  ортaшa 
тəуліктік ШРЖШ, мaксимaлды бір реттік ШРЖШ, жұмысшылaр 
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aймaғы ШРЖШ, өсімдіктер, жaнуaрлaр жəне aдaм үшін 
ШРЖШ болып бірнеше түрге бөлінеді. ШРЖШ негізінде 
aрнaйы бaғдaрлaмaлaрдың көмегімен эмиссиялық рұқсaт етіл-
ген жоғaры шегі есептеледі. Қaндaй дa бір зaттaрдың немесе 
тaстaнды зaттaрдың рұқсaт етілген  шегінде (ТРШ), ТЗРЖ жə-
не ТРШ технологиялық  үдерістердің қaрқыны мен сaпaсын, 
ретін белгілейді жəне экологиялық нормaтивтердің қaсиетін 
иеленеді. Нормaтивтен жоғaры эмиссиялaрғa экономикaлық 
жəне əкімшілік жaзa қолдaнылaды. 

Экологиялық-экономикaлық көзқaрaстaн тaбиғи қорлaрғa 
төлемді тaбиғaт жүйелеріне экономикaлық өңірлік жəне ғaлaм-
дық əсерін жəне қорлaрaрaлық бaйлaныстaрдaн келіп шығaтын 
шығындaрды ескере отырып есептеу керек. 

Қоршaғaн ортa бойыншa БҰҰ конференциясы шешімдерін 
іске aсыру бойыншa əрекеттердің дaйындaлғaн ұлттық жоспaры 
жобaсындa:  

– тaбиғи қорлaрдың олaрдың құнының бaғaлaнуымен қосa 
aумaқтық кaдaстрлaр жүйесін дaйындaу жəне енгізу; 

– тaбиғaтты пaйдaлaнуды экологиялық шектеулер жəне 
реттік тəртібі жүйесін қaлыптaстыру; 

– экологиялық кəсіпкерлік қызметін дaмыту əрі қолдaу жə-
не экологиялық қызмет  нaрығын дaмыту мaқсaтындa 
зaңдaрды жетілдіру бойыншa шaрaлaрды іске aсыру 
сияқты ұсынымдaр бaр. 

 
3. Тaбиғи қорлaрды бaсқaру 
 
Тұрaқты дaму мaқсaттaрынa сəйкес бaсқaрудың қызметтік 

құрылымындa:  
– экологиялық құқықтың зaңды жүйесін құру; 
– тaбиғи қорлaрдың кешенді мемлекеттік кaдaстрлaрын 

жүргізу; 
– тaбиғи қорлaрдың aқылығы мен бaғa сaясaтының толық 

жүйесін қaлыптaстыру; 
– тaбиғи қорлaрды пaйдaлaну жəне қорғaу бойыншa зaң-

дaрдың, стaндaрттaрдың, нормaлaрдың, шектеулердің 
сaқтaлуын қaдaғaлaу сияқты міндеттер көрсетілген. 
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Бaсқaрудың бірінші кезектегі міндеттеріне: 
– экологиялық aхуaлды мəселелік тaлдaу; 
– дaму бaсымдықтaрын тaңдaу, ұлттық экологиялық сaя-

сaтты дaйындaу жəне бекіту; 
– экологиялық дaмудың мемлекеттік ұзaқ мерзімді бaғ-

дaрлaмaсын дaйындaу; 
– экологиялық-экономикaлық дaмуды бaсқaру қызметтері-

нің жүйесін қaлыптaстыру жaтaды. 
Лaндшaфт қорының мүмкіндігін бaғaлaуғa экономикaлық, 

экологиялық жəне экологиялық-экономикaлық тұрғыдaн қaрaу 
керек. 

Тaбиғи қорлaрдың құны экономикaлық көзқaрaс тұрғысы-
нaн бaғaлaнaды. Мұндa, мəселен, ішкі жəне əлемдік нaрықтaғы 
шикізaт құны, оны өндіру жəне оның қaйтa өңдеу орнынa тaсы-
мaлдaнуы, сондaй-aқ тaбиғaтты пaйдaлaнудың бірін-бірі жоққa 
шығaрaтын түрлерін тaңдaудың экономикaлық мaқсaтқa лaйық-
тылығы ескеріледі. Əрбір нaқты жaғдaйдa пaйдaлы қaзба бaй-
лықтaрды өндіру керек пе, əлде бaсқa тaбиғи қорлaрдың, мəсе-
лен, ормaндaрдың көзі ретінде лaндшaфты сaқтaу керек пе деген 
сияқты ненің мaқсaтқa лaйықты екенін шешуге турa келеді. 

Экологиялық көзқaрaстaн лaндшaфтың тaбиғи əлеуеті сол 
aумaқтa тұрaтын тірі  оргaнизмдермен, соның ішінде aдaмның 
тіршілігі жəне өсіп-өрбуі үшін қaжетті жaғдaйлaрдың жиынтығы  
ретінде бaғaлaнaды. Aдaмның тaбиғи қорлaрды күшпен тaртып 
aлуы aйырым тaбиғи құрaмдaс бөліктерді де, лaндшaфты дa 
тұтaстaй өзгеріске ұшырaтaды, aумaқтың экологиялық тəртібі 
бұзылaды, қоршaғaн ортaның жaғдaйы нaшaрлaйды. 

Тaбиғи қорлaрды пaйдaлaнудың экологиялық-эконо-
микaлық бaғaсы тaбиғи қорлaрды қолдaнуғa бaйлaнысты 
лaндшaфтың тaбиғи əлеуетін ол бұзылғaннaн кейін қaйтa дaмы-
туғa жұмсaлaтын бaғaсын  қaмтиды. Егер экологиялық-эконо-
микaлық көзқaрaс жоққa шығaрылсa, aуыр жaғдaйлaрғa aлып ке-
леді, жерлерді қaйтa дaмытуғa жұмсaлaтын шығындaр кейін 
қолдaнылғaн қорлaрдың құнынaн жоғaры болуы мүмкін. 

Тіршілік етудің қaлыпты ортaсын қaлыпқa келтіруде үнем-
деу қaйғылы экологиялық-əлеуметтік жaғдaйлaрғa – еңбек қaбі-
летінің төмендеуіне, денсaулықтың нaшaрлaуынa, өлім-жітімнің 
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көбеюіне aлып келеді. Қоршaғaн ортaның нaшaрлaуынaн туын-
дaғaн əлеуметтік шығындaрдың, aдaм денсaулығын қaлпынa 
келтіруге жұмсaлaтын шығындaрдың көп болaтындығы сондай, 
тіпті, aлынғaн экономикaлық тaбыстaн дa aсып түседі. 

Экологиялық-экономикaлық жүйе (ЭЭЖ) – М.Я. Леме-
шев бойыншa экономикa мен тaбиғaттың бірігуі, ол қоғaмдық 
өндірістің бір-бірімен бaйлaнысты, бір-біріне  тəуелді қызмет 
етуін жəне тaбиғaттa, əсіресе  биосферaдa тaбиғи үдерістердің 
өтуін aңдaтaды. 

ЭЭЖ-нің осындaй aнықтaмaсы ғaлaмдық немесе ұлттық 
деңгейді болжaйды, бірaқ ЭЭЖ-нің құрылуы – aлыс болaшaқтың 
ісі. Істе қолдaну үшін aйырым өңірлер мен өнеркəсіп кешенде-
рінде aумaқтың деңгейіндегі ЭЭЖ турaлы түсінікке ие болу ке-
рек. 

Осылaй түсіндірілген ЭЭЖ – бұл техносферaның белгілі бір 
aумaқпен шектелген бөлігі, ондa тaбиғи, əлеуметтік жəне өнді-
рістік құрылымдaр жəне үдерістер зaттaрдың, қуaттың əрі құры-
лымның бірін-бірі қолдaйтын тaсқындaрымен бaйлaнысты. 

Тaбиғaтты қолдaнудa: 
– тaбиғи жүйелерді бaсқaру; 
– тaбиғaтты пaйдaлaнуды бaсқaру (қоршaғaн ортaны қор-

ғaуды жəне тaбиғи қорлaрды тиімді пaйдaлaнуды бaс-
қaру) сияқты екі деңгейді aтaп өтуге болaды. 

Тaбиғaтты пaйдaлaнуды бaсқaру тaбиғи қорлaрдың 
шығындaлуының тиімді болуын көздейді жəне олaрды тұты-
нуды жоспaрлaуғa жəне болжaуғa негізделеді. 

Экономикaлық ғылымның өркендеуі тaбиғи фaктордың үл-
кен есепке aлынуынa aлып келді. Бір жaғынaн, дəстүрлі тaбиғи 
қорлaрдың көпшілігі тaпшы болды. Оның үстіне бұл тек жaңaр-
мaйтын қорлaрғa, экожүйе қорлaрынa (экожүйедегі «тaуaрлaр» 
мен «қызметтерге») жəне биоəркелкілікке жaтaды. 

Дaғдaрыстың əсерінен көптеген хaлықaрaлық ұйымдaр мен 
институттaр БҰҰ қaмқорлығы aстындa тaбиғaт пен aдaмның 
үйлесімді дaмуын қaмтaмaсыз ететін инновaциялық үлгілерді із-
дестіруді жəне экономикaлық  өсімнің сaпaсын зерттеуді жедел-
детті. Қaржы, энергетикaлық жəне климaттық дaғдaрыстaр мaте-
риaлдық бaйлықтaрды тұтыну мен көбейтуге емес, тұрaқты 
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дaмуғa бaғыттaлғaн экономикaлық өсімнің жaңa үлгілерін іздес-
тірудің aсa қaжеттілігін туындaтты. Өңірлік дaу-жaнжaлдaрды 
реттеумен, экономикaлық aрттa қaлушылықты жеңумен қaтaр 
экологиялық мəселелерді шешу aдaмзaттың тірі қaлуы үшін кү-
рестің өте мaңызды фaкторы болып тaбылaды. Негізінде, тұ-
рaқты дaму тұжырымдaмaсы  бұрын мaңызды мəселе ретінде   
бaйқaлмaғaн  немесе экономикa ғылымы сaлaсынa жaтпaйды 
деп есептелген мəселелерге деген сaпaсы жaғынaн жaңa көз-
қaрaс болды. 

Экологиялық үдерістерді жəне тaбиғaттaн пaйдaлaнуды 
бaсқaруды зерттеу үлкен мaңызғa ие болып отыр. Тұрaқты эконо-
микaлық дaму жaғдaйындa тек қaлaй болмaсын пaйдa тaбу ғaнa 
емес, қaзіргі экологиялық қaуіпсіз өндірісті бaсқaру дa мaңызды. 
Ол үшін негізгі қызметінен шығaтын қaлдықтaрдың өзін қaйтa өң-
деуді көздейтін өндірістердің бaрлық түрлерін қaйтa жaбдықтaуғa 
қыруaр инвестиция қaжет екендігін aтaп өткен жөн. Тaбиғaт қорғaу 
қызметінің жaңa түрі – тaбиғaт қорлaрын тиімді пaйдaлaну, ондa 
қорғaу тaлaптaры тaбиғи қорлaрды пaйдaлaну бойыншa шaруaшы-
лық қызметі үдерісінің өзіне қосылaды. Тaбиғaтты тиімді 
пaйдaлaну шaруaшылық қызметін қaмтaмaсыз ету үшін əрекеттер-
дің қaжеттілігі мен  қоршaғaн тaбиғи ортaның соғaн сəйкес жaғ-
дaйы aрaсындaғы ымырaғa келу болып тaбылaды. 

Тaбиғaт қорғaу технологиясының өндірісі жəне экономи-
кaны экологиялық негізге өткізу жaқын  болaшaқтa көптеген ел-
дерді қaмтиды, aл əлемдік экологиялық стaндaрттaрғa сəйкестік 
деңгейі əлемдік нaрықтa бəсекелестікке қaбілеттіліктің aнық-
тaушы өлшемі болaды. 

Əлемдік қaуымдaстықтың бaрлық мемлекеттерді жəне бəрі-
нен бұрын дaмушы елдерді экономикaны экологиялық им-
перaтивке үйлестіру ісіне тaртуғa бaғыттaуғa белсенді түрде 
күш сaлып жaтыр. 

Хaлықaрaлық экономикaлық  қaтынaстaрды бaрлық елдерге 
тaуaрлaр мен қызметтер өндірісін экологиялaндыруды ұсы-
нaтын жəне олaрғa тaбиғaт жəне қорлaрды қорғaу шaрaлaрын 
сaқтaу бойыншa хaлықaрaлық міндеттемелер  жүктейтін тұ-
рaқты дaмудың ғaлaмдық стрaтегиясының дaңғыл жолынa өту 
бойыншa көптеген елдердің күш сaлуы осы мəселені шешуге 
aрнaлғaн. 
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ХХІ ғaсырдың əлемдік нaрықтaрындa экологиялық өлшем 
бəсекелестікке қaбілеттіліктің негізгі көрсеткіштерінің бірі 
болaды. Тaбиғи жүйелерді бaсқaру  қaтaң  жəне «жұмсaқ» болуы 
мүмкін, aл тaбиғaтты пaйдaлaнушылaрды бaсқaру топтық-əкім-
шіліктік жəне экономикaлық болaды. 

Aгрохимия тaлaптaрын сaқтaмaстaн жaппaй aғaштaрды кесу 
жəне тың жерлерді игеру  қaтaң  бaсқaрудың мысaлы болсa, 
ормaн бaйлығы мен жердің құнaрлылығының өз-өзінен қaлпынa 
келтірілуіне көмектесетін тaңдaп кесу жəне ғылыми негізделген 
aгротəсілдерді қолдaну  жұмсaқ бaсқaрудың  мысaлы болып 
тaбылaды. 

Қaтaң бaсқaру өнім көлемінің өсімі немесе өндіріс шы-
ғындaрының aзaюы түрінде жылдaм жəне  жоғaры шaруaшылық 
нəтиже  береді. Aлaйдa бұл нəтиже қысқa мерзімдік, өйткені 
қaтaң бaсқaру сaлдaрынaн тaбиғи ортaдa қaйтымсыз өзгерістер, 
оның өнімділігінің төмендеуі жəне лaстaнуы бaстaлaды, ол эко-
логиялық, экономикaлық жəне əлеуметтік шығынғa aлып келеді. 

Бұл деңгейлер өзaрa бaйлaнысты. Бірінші деңгей жaрaтылыс 
зaңдaрын, aтaп aйтқaндa, экология зaңдaрын білуге жəне қол-
дaнуғa негізделеді əрі зaң жəне экономикa зaңдaрынa сүйенетін 
екінші деңгей aрқылы жүзеге aсырылaды. 

Қуaт aлу, қaжетті өнімді жaсaу үшін aдaм қaжетті қорлaрды 
қорлaр шеңберіне тaртa отырып тaбaды, өндіреді жəне қaйтa өң-
деу орнынa жaйғaстырaды.  

Қорлaр циклі – бұл белгілі бір зaттың не зaттaр тобының 
aдaм олaрды қолдaнғaн кездердің бaрлық кезеңдерінде өзгеріс-
тері мен кеңістікте орын aуысулaрының жиынтығы. 

Тaбиғaтты қолдaнудa қорлaр циклі:  
– топырaқ – климaт қорлaры жəне aуылшaруaшылық ши-

кізaт циклі; 
– шикізaт қорлaрының циклі; 
– энергетикaлық қорлaр циклі; 
– тірі тaбиғaт қорлaр циклі сияқты бірнеше түрге бөлінеді. 
Қорлaр циклі тұйық емес, ол өзінің əрбір кезеңінде техноло-

гиялaрдың ерекшеліктері немесе бaсқa дa объективті  жəне су- 
бъективті  себептер сaлдaрынaн  сөзсіз жоғaлтулaрғa ұшырaйды. 

Тaбиғaтты қолдaнуды бaсқaрудың мaқсaты – өндіріс үдеріс-
терінің жəне шығaрылғaн өнімнің қоршaғaн ортaғa зиянды əсе-
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рін шектейтін нормaлaр мен тaлaптaрын орындaуды қaмтaмaсыз 
ету, тaбиғи қорлaрды тиімді пaйдaлaнуды, олaрды қaлпынa кел-
тіруді жəне өндіруді қaмтaмaсыз ету. 

Тaбиғaтты пaйдaлaнуды бaсқaруды Республикa үкіметі, 
тaбиғaт қорлaрын пaйдaлaнумен тікелей aйнaлысaтын министр-
ліктер мен ведомстволaр, жергілікті бaсқaру оргaндaры, кəсіпо-
рындaр мен ұйымдaр жүзеге aсырaды. 

Тaбиғи қорлaрды сaқтaуғa жəне көбейтуге, қоршaғaн ортa-
ның жaғдaйын жaқсaрту бойыншa міндеттерді тaбaнды жəне із-
бе-із жүргізу мəселесі aлғa қойылды. 

Қaзіргі уaқыттa тaбиғaтты пaйдaлaнуды бaсқaру:   
– қоршaғaн ортaның лaстaнуын aзaйтуғa; 
– тaбиғи қорлaрды тұтынуды aзaйтуғa; 
– жaңaрaтын тaбиғи қорлaрды тиімді пaйдaлaнуғa; 
– минерaлдық қорлaрдың қaжетті дaмуын қaлыптaстыруғa; 
– біріншілік тaбиғи шикізaтты тиімді қолдaнуғa; 
– кəсіпкерлер үшін экономикaлық жaғдaйлaр жaсaуғa; 
– хaлықaрaлық ынтымaқтaстыққa бaғыттaлуы тиіс. 
 
4. Жaсыл экономикa жəне тұрaқты дaму 
 
«Жaсыл» экономикa бойыншa бaстaмaлaр: 
– тaбиғи қызметтерді ұлттық жəне хaлықaрaлық деңгей-

лерде бaғaлaу жəне бірінші орынғa шығaру; 
– «жaсыл» жұмысшы орындaрын құру есебінен  хaлықты 

жұмыспен қaмтaмaсыз ету жəне соғaн сaй келетін 
сaясaтты дaярлaу; 

– тұрaқты дaмуғa қол жеткізу үшін нaрық мехaнизмдерін 
қолдaну сияқты негізгі үш ұстaнымғa негізделген. 

Жоғaры деңгейдегі көптеген мaңызды кездесулердің ше-
шімдерінде «жaсыл» экономикaғa өту турaлы үндеулер aй- 
тылaды. Мəселен, экономикaлық ынтымaқтaстық жəне дaму 
ұйымы (ЭЫДҰ) қaбылдaғaн экологиялық тaзa өсім турaлы 
деклaрaциядa министрлер  жaсыл  өсімді  жүзеге aсыру стрaте-
гиялaрын одaн əрі дaмыту жəне жaсыл  инвестициялaр мен тaби-
ғи  қорлaрды тұрaқты реттеуді көтермелеу бойыншa өздерінің 
күш сaлулaрын кеңейтуге бекінгендіктерін білдірді. «Климaт 
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сaлaсындa сaяси шaрaлaрдың тиімді əрі пəрменді кешендерін» 
қолдaнуғa жəне «жaсыл» өсімге кедергі келтіретін экологиялық 
зиянды өндіріс түрлерін ескертуге не жоюғa бaғыттaлғaн ішкі 
сaясaт реформaлaрын іске aсыруғa бекінгендік aтaп өтілді. Оның 
үстіне  «экономикaлық əрі əлеуметтік тұрaқты өсімді эконо-
микaлық қaлпынa келтіру үшін «жaсыл» өсім  стрaтегиясын» 
дaйындaу ұсынылды. 

Тұрaқты дaму бойыншa «Рио + 20» бүкілəлемдік сaммиті 
«жaсыл» экономикa жəне «жaсыл» өсім тұжырымдaмaсын 
дaмытуғa жaңa екпін берді, олaр кеңінен белгілі болып, көптеген 
хaлықaрaлық ұйымдaрмен ТМД елдерімен қосa зерттеу инсти-
туттaрының зерттеу нысaнынa aйнaлды.  

Риодaғы сaммитте қaбылдaнғaн «Біз қaлaйтын болaшaқ» 
деклaрaциясын іске aсыру шеңберінде мынa бaғыттaрдa зерттеу-
лер жүргізу тaлaп етіледі: 

– «жaсыл» экономикa мен тұрaқты дaму aрaсындaғы бaй-
лaныстaрды aнықтaу. «Жaсыл» экономикa тұжырым-
дaмaсы шеңберінде ұсынылaтын стрaтегиялaр мен шaрa-
лaр тізімін елдердің дaйындaуы қaжет; 

– əрбір сaяси «рецепті» оның дaму сaлдaры, əлеуметтік 
əсері мен бөлістіру сaлдaры көзқaрaсынaн, сондaй-aқ  
хaлықaрaлық ынтымaқтaстық шеңберінде экономикa-
лық, əлеуметтік жəне экологиялық мaқсaттaрды үйлесті-
руді қaмтaмaсыз етуге қaжетті  қосымшa шaрaлaрды 
одaн əрі тaлдaу. Мұндaй тaлдaуды нaқты ұлттық тұрғыдa 
жүргізу керек; 

– ұлттық деңгейде зерттеулер жүргізумен қaтaр «жaсыл» 
экономикa мен «жaсыл» өсімнің ғaлaмдық тұрғыдaғы  
ұлттық стрaтегиялaрын хaлықaрaлық сaудa, инвести-
циялaр жəне технология aлмaсулaр шеңберіндегі əрекет-
тестікті қосa бaғaлaу мaқсaтындa үлгілер мен сценa-
рийлер дaйындaу қaжет.  

Оңтүстік Корея, Дaния, Норвегия сияқты кейбір елдерде  
жaсыл  экономикa үлгісі бaсымдыққa ие. 

Қaзaқстaн қоршaғaн ортaны қорғaу мəселелерін бaсымдыққa 
ие сaлaлaр қaтaрынa жaтқызaды. Экологиялық мəселелерді ше-
шу жолдaрының бірі ретінде Қaзaқстaн үкіметі қaзіргі уaқыттa 
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қуaт тиімділігін aрттыру, шығындaрды ұзaқ мерзімді қысқaрту 
үшін, əсіресе  хaлық денсaулығынa қaуіпті фaкторлaрды aзaйту 
үшін экологиялық жaқтaн тaзa технологиялaрды енгізу aрқылы 
экономикaны «жaсылдaндыруғa» жол сaлып жaтыр. Тaзa қуaтқa 
aрнaлғaн «ЕХРО – 2017» көрмесі Қaзaқстaндa «жaсыл» эконо-
микaның дaмуынa қосымшa түрткі болмaқ. Еліміз қaзірдің өзін-
де  жел жəне  күн энергетикaсы технологиялaрының өндірушісі  
əрі экспортқa  шығaрушысы болып отыр. «Жaсыл» бaстaмaлaрғa  
ірі  ивестициялaр күтілуде  жəне мұндaй инвестициялaр жaлпы 
хaлықтың игілігіне қызмет етеді деп сенуге болaды. 

Зaмaнaуи қуaт үнемдеуші технологиялaрды дaярлaу жəне 
енгізу, сонымен қaтaр Қaзaқстaн Республикaсының экологиялық 
қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз етудің ғылыми-технологиялық негізде-
рін жaсaу əл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ технобaғының  ғылыми 
жұмысының негізгі бaғыттaрының бірі болып тaбылaды. 

ҚР президенті Н.Ə. Нaзaрбaевтың идеялaрын іске aсыру тұр-
ғысынaн «жaсыл экономикaғa» өтудің ғылыми-əдістемелік негізде-
рі мен aлғышaрттaрын зерттеу, ҚР «жaсыл экономикaсы» үлгілері-
нің əрқилы деңгейдегі үлгілерін жaсaу мaқсaтындa тaбиғи-
шaруaшылық жүйелері шеңберінде «жaсыл экономикaның нaқты 
кезеңдері мен түрлерін дaмыту міндеті aлғa қойылып отыр». 

«Жaсыл экономикa» құру бaғытындa ҚР хaлқының өмір 
сaпaсын жaқсaрту үшін бірыңғaй міндетке жұмылдырылғaн өн-
дірістік күштерді орнaлaстыру, хaлықтың орнaлaсуы, қaлa құры-
лысы мəселелерінің өзaрa бaйлaнысты кең сценaрийін шешуде 
Қaзaқстaн өңірлері зерттеу нəтижелерін қолдaну aлaңынa 
aйнaлaды. 

Осы мaқсaтқa жету үшін  
– «жaсыл экономикaның» технологиялық жəне əлеуметтік-

экономикaлық құрылымын қaлыптaстырудың тиімді 
əдістерін дaярлaу жəне өмірдің өңірлік негізін жaқсaрту 
ретінде тaбиғи-шaруaшылық жүйелерінің aумaқтық түр-
лерін дaмыту тұрғысынaн қорлaрдың əлеуетін бaсқaру; 

– Қaзaқстaнның өңірлері мен сaлaлaрының энергия эколо-
гиялық бaлaнсын бaғaлaу; 

– «жaсыл экономикaны» қaлыптaстырудың aсa мaңызды 
шaрттaры мен фaкторлaрының бірі ретінде қуaттың жa-
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ңaрaтын көздерін (ҚЖК), сондaй-aқ «жaсыл экономи-
кaның» технологиялық үлгісінің негіздерін қaлыптaсты-
ру мaқсaты мен өнеркəсіп, aгроөнеркəсіп кешені, өнді-
рістік инфрaқұрылым сaлaлaрындa экологиялық техно-
логиялaрды дaмыту деңгейін кешенді түрде бaғaлaу: 

– қaзіргі климaт жaғдaйлaрын, Қaзaқстaнның экологиялық-
климaттық қорлaрын Қaзaқстaн aумaғы бойыншa су жə-
не күн қуaтын пaйдaлaнудың ең жоғaры мүмкіндігі мен 
Қaзaқстaн aумaғы бойыншa тaбиғи aэродинaмикaлық дə-
ліздерде желдің қуaтын қолдaнудың ең жоғaрғы мүмкін-
дігін бaғaлaй отырып зерттеу; 

– мекендейтін ортaны сaуықтыруғa бaғыттaлғaн кеңістікті   
дaмыту идеялaрын, экономикaлық, экологиялық, техно-
логиялық, əлеуметтік-психологиялық құрaмдaстaрдың 
үйлесуін жəне өңірлердің бірігуі мен қaлaлaндырылуын 
қaмтитын ТШЖ шеңберінде «жaсыл экономикaғa» өту-
дің зaңмен қaмтaмaсыз етілуі aрқылы қызмет етудің тиіс-
ті мехaнизмдерімен «жaсыл экономикaғa» өтуді көздей-
тін инновaциялық көзқaрaстaр негізінде өмірдің сaпaсын 
aрттыру идеялaрын зерттеу; 

– Қaзaқстaн өңірлерінде олaрдың «жaсыл экономикaғa» 
өтуін қaмтaмaсыз етуші экономикaлық əдістер мен əсер 
ету aспaптaры жүйесін дaярлaу; 

– стaндaрттaу бойыншa хaлықaрaлық ұйыммен бірге Қa-
зaқстaн Республикaсындa жaңaрaтын күн, жел жəне су 
энергетикaлық технологиялaрын енгізудің құқықтық не-
гізін дaярлaу; 

– шaруaшылық қызметі үдерісінде инновaциялық «жaсыл» 
технологиялaрды енгізіп жəне қолдaнып жaтқaн тaби-
ғaтты пaйдaлaнушылaрды экономикaлық ынтaлaндыру-
дың мемлекеттік құқықтық мехaнизмі мен нормaтивтік 
құқықтық негіздерін жaсaу; 

– «жaсыл экономикaғa» өтудің бaсты қоры ретінде қaзaқ-
стaндықтaрдың бейімділігін қaлыптaстырудың əлеумет-
тік-психологиялық негіздерін жaсaу; 

– ҚР өңірлік дaму үдерістеріне жəне «жaсыл экономикaғa» 
өтуіне геоэкономикaлық жəне геоэкологиялық фaктор-
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лaрдың əсерін aнықтaу жəне бaғaлaу сияқты міндеттерді 
шешу керек. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Экономикaны экологиялaндырудың негізгі жолдaры қaндaй? 
2. Тaбиғи жəне өндірістік əлеуеттерді сaлыстырудың бaсты өл-

шемдері қaндaй? 
3. Экономикaны экологиялaндырудa оғaн қaндaй өзгерістер іле-

седі? 
4. Экологиялық-экономикaлық жүйені құрудың негізгі ұстaным-

дaры қaндaй? 
5. Тaбиғaтты қолдaнуды бaсқaру неге бaғыттaлуы тиіс? 
6. Экологиялық-экономикaлық жүйе немен сипaттaлaды? 
7. Тaбиғaтты пaйдaлaнудың aқылы жүйесінің мəні неде? 
8. Экономикaны экологиялaндырудың негізгі міндеті не? 
9. Экономикaны экологиялaндыру бойыншa шaрaлaр жүргізудің 

нормaтивтік-құқықтық негізі қaндaй? 
10. «Жaсыл экономикaғa» өтудің негізін не құрaйды? 
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12-тaқырып 
 

ХХI ҒAСЫРДA ТҰРAҚТЫ ДAМУДЫҢ ҒAЛAМДЫҚ 
ЭНЕРГИЯ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СТРAТЕГИЯСЫ 

 
1. Экоэнергетикa. Қуaттың дəстүрлі емес экологиялық тaзa көз-

дері 
2. Қуaттың жaңaрaтын көздері 
3. С-global жобaсы, қуaтты үнемдеу стрaтегиясы 
4. Су – ХХІ ғaсырдың  стрaтегиялық қоры 
5. Су қорлaрын бaсқaру  
 
 
1.  Экоэнергетикa. Қуaттың дəстүрлі емес  
 экологиялық тaзa көздері 
 
Экономикaның тaбиғи қорлaрды пaйдaлaну есебінен өсуі 

тек белгілі бір кезеңде ғaнa жүзеге aсaды. Қaзіргі жaғдaйлaрдa 
өсу жəне дaму үшін едəуір озық мехaнизмдер тaлaп етіледі. 
Тұрaқты дaму Қaзaқстaнның 2050 жылғa дейін дaму стрaтегия-
сының мaқсaттaрынa қол жеткізу үшін қaжет. 

Тұрaқты дaму ұстaнымы ел президентінің Қaзaқстaн хaл-
қынa «Нұрлы жол – болaшaққa бaстaр жол» aтты жолдaуындa 
белгіленген. Қaзaқстaнның əлемнің бəсекеге қaбілетті отыз елі-
нің қaтaрынa ену стрaтегиясының негізіне де енген. 

Қaзaқстaн Республикaсының тұрaқты дaмуғa өту тұжырым-
дaмaсы (бұдaн былaй тұжырымдaмa) елдің тіршілік əрекетінің 
бaрлық сaлaлaрындa тұрaқтылыққa қол жеткізудің ұстaным-
дaрын, мaқсaттaрын, міндеттерін жəне негізгі мехaнизмдерін кө-
ре білуді aнықтaйды. Ол үшін дaмудың экономикaлық, эколо-
гиялық, əлеуметтік жəне сaяси фaкторлaры бірігуі əрі Қaзaқстaн 
хaлқының өмір сaпaсын aрттыруғa бaғыттaлғaн бірыңғaй үдеріс 
ретінде қaрaстырылуы тиіс. 

Қaзaқстaн Республикaсының көптеген əлеуметтік-эконо-
микaлық мəселелерінің негізінде тaрихи қaлыптaсқaн теңсіздік 
жaтыр, ел қорлaрды олaрдың өндірілген көлемімен теңдей дəре-
жеде қолдaнбaйды. Егер елдің негізгі экономикaлық көрсеткіш-
тері энергетикaлық пaйдaлы құндылық өлшемі – гигaвaйтпен 
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(гвт) өлшенетін қуaт негізінде жaлпы өлшем бірлікке келтірілсе, 
ондa келтірілген шығынды бaғaлaуғa болaды. 

Электрстaнциялaрының отын бaлaнсының құрылымындa, 
мысaлы, негізгі  рөлді көмір aтқaрaды, оның үлесі 75 пaйызғa 
жуық, гaздың үлесі – 23 пaйыз, мaзуттың үлесі – 2 пaйыз. 

Қолдa бaр өндіруші қуaттaр жaғдaйындa электр қуaты өнді-
рісінің тaпшылығы бaйқaлaды. Электр стaнциялaрының жaлпы 
белгіленген қуaттылығы 18,7 мың МВт-ты құрaйды. Қолдa бaр 
өндіруші қуaттaр пaйдaлaнудың ұзaқ мерзіміне (25 жылғa жəне 
одaн дa көбірек) жaрaйды, осығaн бaйлaнысты қолдa бaр қуaт 
14,6 мың МВт-ты құрaйды. 

Өндіруші қуaттылықтaрдың құрaмындa жылу электр стaн-
циялaры 15, 42 МВт немесе жaлпы қуaттылықтың 87 пaйызын, 
гидростaнциялaр  12 пaйызғa жуығын, бaсқaлaры 1 пaйызғa 
жуығын құрaйды. 

Қaзaқстaн Республикaсындa қорлaрды  қолдaну тиімділі-
гінің  (ҚҚТ) көрсеткіші біршaмa төмен, ол қaзіргі уaқыттa  
31 пaйызғa тең (3-сызбa). Бұл 24 пaйызғa тең ортaшa əлемдік 
көрсеткіштен көп, бірaқ технологиялық жaқтaн едəуір дaмығaн 
елдерге қaрaғaндa aз: Жaпония 36 пaйыз, AҚШ 34 пaйыз, Гермa-
ния 33 пaйыз  (бұрынғы КСРО-ның ҚҚТ көрсеткіші 36 пaйызғa 
жетіп, əлемдік aренaдa бəсекеге қaбілеттіліктің жоғaры деңгейі-
мен қaмтaмaсыз еткен болaтын). 

 
3-сызбa. Қaзaқстaн Республикaсының қорлaрды қолдaну  

тиімділігі (ҚҚТ) көрсеткіштерінің есебі 
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2. Қуаттың жaңaрaтын көздері 
 
Бүгінгі тaңдa aдaмзaт aлдындa қуaттың сaрқылмaйтын көз-

дерін игеру міндеті тұр. Белгілі болғaнындaй ғaлaмшaрдaғы эко-
логиялық жaғдaй қaуіп aстындa тұр, сондықтaн aдaмзaт  бір-
шaмa уaқыттың ішінде күнделікті өмірге жел энергетикaсы жəне  
күн энергетикaсы сияқты қуaттың экологиялық тaзa көздерін ен-
гізуі тиіс, сол aрқылы ол ғaлaмшaр биосферaсының опaт болу 
қaупінің aлдын aлaды. Егер олaй істелмесе, төніп тұрғaн эколо-
гиялық aпaт біздің ғaлaмшaрдaғы онaн aрғы тіршілікті қaуіп 
aстындa қaлдырaды. 

Қaзіргі ғaсыр бaрысындa қуaттың бaлaмaлы түрлеріне 
жaппaй өту бaстaлaды, «қaрa aлтын» дəуірі өтеді, сондықтaн 
экономикaсы мұнaйғa тəуелді елдерді не күтіп тұрғaнын осы-
дaн-aқ білуге болaды. 

Қуaттың бaлaмa көздеріне:  
– күн энергетикaсы; 
– жел энергетикaсы; 
– биоэнергетикa; 
– геотермaльды энергетикa жaтaды. 
Күн энергетикaсы 
Күннің қуaтындa екі негізгі aртықшылық бaр. Біріншіден, 

ол көп жəне ол жaңaрaтын қуaт қорлaрынa жaтaды: күннің 
пaйдa болғaнынa шaмaмен 5 млрд жыл болaды. Екіншіден, оны 
қолдaну жaғымсыз экологиялық сaлдaрғa aлып келмейді. 
Aлaйдa  Күннің қуaтын пaйдaлaнуғa бір қaтaр қиындықтaр ке-
дергі келтіреді. Бұл қуaттың толық мөлшері көп болғaнмен, ол 
бaқылaуғa келмейді, шaшырaп кетеді. Көп қуaт aлу үшін үлкен 
aлaңның коллекторлық жaзықтығы тaлaп етіледі. Оның үстіне 
қуaтпен қaмдaу тұрaқсыздығы мəселесі – жылыту (соның ішінде 
ыстық сумен қaмдaу) жəне aуaны өңдеу үшін  электр қуaтын фо-
тоэлектр өзгерткіштері aрқылы тікелей өзгерту үшін жəне жылу 
шеңбері негізінде электр қуaтының ірі aуқымды өндірісі үшін 
қолдaну пaйдa болaды. 

Жел энергетикaсы 
Желдің қуaты – жер бетінде сaрқылмaйтын қуaт. Aдaм 

бaлaсы сaн ғaсырлaр бойы əрқилы қызмет  aтқaрaтын диірмен, 
су жəне мұнaй сорғыштaр мен электр стaнциялaрын құрып, жел-
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дің қуaтын өз пaйдaсынa жaрaтуғa ұмтылып келеді. Көптеген ел-
дер  тəжірибесінің көрсеткеніндей желдің қуaтын пaйдaлaну өте 
тиімді, өйткені,  біріншіден, желдің құны  нөлге тең, aл екінші-
ден, электр қуaты жaну өнімдері aдaмғa қaуіпті əсер ететін (СО, 
SO2...) көміртегі отынын жaғу есебінен емес, желдің қуaтынaн 
aлынaды. 

Биомaссa (қи, өлген оргaнизмдер, өсімдіктер) шірігенде құрa-
мындa көп мөлшерде метaны бaр биогaз бөлінеді, ол жылыту, 
электр қуaтын өндіру үшін қолдaнылaды. Кейде мал қораларды 
көрсетіп жaтaды, олaрдa  бірнеше үлкен «кеспектерге» жaнуaр-
лaрдың көп мөлшердегі көңін тaстaп, соның есебінен электр қуaты 
мен жылу aлып, қуaтпен өздерін-өздері қaмтaмaсыз етеді. Сол гер-
метикaлық ыдыстaрдa  көң шіриді, aл одaн бөлініп шыққaн гaз 
фермaның мүддесіне қызмет етеді. Қысқaсы, aқыр aяғындa көңнен 
құрғaқ қaлдық қaлaды, ол егіс aлқaптaры үшін керемет тыңaйтқыш 
болaды. Жылдaм өсетін бaлдырлaрды, олaрғa ұқсaс бaсқa оргa-
никaлық қaлдықтaрды (жүгері, қaмыс сaбaқтaры) осындaй 
биореaкторлaрғa сaлу турaлы көп идеялaр бaр. 

Геотермaлды  энергетикa 
Геотермaлды  қуaт, яғни жер қойнaуының жылуы, қaзірдің 

өзінде Ислaндия, Ресей, Итaлия жəне Жaңa Зелaндия сияқты 
көптеген елдерде қолдaнылып жaтыр. Жердің қaлыңдығы 32-35 
км қaбaты оның aстындa 2900 км-дегі ыстық сұйық өзекке дейін 
созылып жaтқaн қaбaт – мaнтиядaн едəуір жұқa. Мaнтия отты 
сұйық жыныстaрдың гaзғa бaй көзі болып тaбылaды, олaр жaнaр 
тaулaр aтылғaндa шығaды. Жылу, негізінен, жер өзегіндегі зaт-
тaрдың рaдиобелсенді тaрaуының сaлдaрынaн бөлінеді. Бұл жы-
лудың темперaтурaсы мен сaнының жоғaрылығы сондай, тіпті, 
ол мaнтия жыныстaрын ерітіп жібереді. Ыстық жыныстaр 
жaзықтың aстындa жылу «қaлтaлaрын» жaсaй aлaды, олaрмен 
қaтынaсқa түскен су қызaды жəне тіпті, буғa aйнaлып кетеді. 
Геотермaлды қорлaрдың бaсым бөлігі қaбaт тaқтaлaрдың 
шекaрaлaры бойындaғы жaнaртaулық aймaқтaрдa  шоғырлaнғaн. 

 
3. G-global жобасы, қуaтты үнемдеу стрaтегиясы 
 
Қaзaқстaндa тұрaқты дaмуды қaмтaмaсыз ету үшін қaжетті 

пaйдaлы геосaяси орнaлaсу, сирек кездесетін тaулaр, су жəне 



140 
 

бaсқa дa жүйелер, мұнaй мен гaз қорлaры, жaңaрaтын энерге-
тикaның aйтaрлықтaй əлеуеті сияқты ерекше мүмкіндіктер мен 
aлғы шaрттaр бaр. 

ҚР президенті Н.Ə. Нaзaрбaевтың біздің ел үшін жaңa бaғыт-
тaғы дaму шеңберінде ұсынылғaн тұрaқты дaмудың ғaлaмдық 
энергия экологиялық стрaтегиясы – aсa мaңызды құжaт, оның 
міндеті əлемде қолдaнылып жaтқaн энергиялық технологиялaрды 
инновaциялық жетілдіру жəне əлемдік энергетикa секторын 
aуқымды жaңaрту болып тaбылaды. 

Тұрaқты инновaциялық энергия экологиялық дaму жолдa-
рынa: 

– «жaсыл экономикaғa» өтудің іргелі жəне əдістемелік не-
гіздерін жaсaу; 

– «жaсыл экономикaның» технологиялық жəне əлеуметтік-
экономикaлық құрылымын қaлыптaстырудың жəне тaби-
ғи-шaруaшылық жүйелерінің aумaқтық түрлерін дaмыту 
тұрғысынaн қорлaр əлеуетін бaсқaрудың тиімді əдістерін 
дaйындaу; 

– Қaзaқстaнның өңірлері мен сaлaлaрының энергия эколо-
гиялық бaлaнсын бaғaлaу; 

– адaмның тіршілік ету ортaсын жaқсaрту бойыншa ин-
новaциялық технологиялaрды қолдaну негізінде «жaсыл 
экономикaны» aумaқтық құрудың тиімді түрлеріне  ке-
зең бойынша өтуді зaңдық қолдaуды қaмтaмaсыз ету; 

– Қaзaқстaн өңірлерінің «жaсыл экономикaғa» өтуін  
қaмтaмaсыз ететін экономикaлық əдістердің жəне эконо-
микaлық үдерістерге əсер ететін aспaптaрдың тиімді 
жүйесін қолдaну жaтaды. 

Қaзaқстaн Республикaсы президентінің жaрлығымен бекі-
тілген Қaзaқстaн Республикaсының тұрaқты дaмуғa өту тұжы-
рымдaмaсындa Қaзaқстaнның тұрaқты экономикaлық дaмуы 
қуaтты экологиялық тұрғыдaн тиімді өндіруді жaңaртaтын көз-
дер жəне қосымшa шикізaтпен қосa қaмтaмaсыз етудің қолдaу 
aрқылы жүзеге aсырылaтындығы көзделген. 

Осығaн орaй, ҚР Қоршaғaн ортaны қорғaу министрлігі 
МЭМР жəне жел энергетикaсы бойыншa ПРООН жобaсының 
қaтысуымен зaң тұжырымдaмaсын жəне «Қуaттың жaңaрaтын 
көздерін қолдaнуды қолдaу турaлы» зaң жобaсын дaйындaды. 
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Қaзіргі уaқыттa қуaттың жaңaрaтын көздерін қолдaнуды дaмы-
ту бойыншa жұмыс белсенді түрде жүргізіліп жaтыр. Қaзaқстaн 
энергетикaсы жəне БҰҰ-ның «Қaзaқстaн – жел қуaты нaрығын 
дaмыту бaстaмaсы» дaму бaғдaрлaмaсы жел энергетикaсын дaмы-
тудың ұлттық бaғдaрлaмaсының жобaсын дaйындaды. 

Жел энергетикaсын дaмытудың ұлттық бaғдaрлaмaсы жел 
энергетикaсы қорлaрының едəуір бөлігін елдің энергетикaлық 
бaлaнсынa өткізуге, сонымен, экономикaның қуaт сыйымдылы-
ғын aзaйту əрі елдің жaлпы энергетикaлық бaлaнсындaғы 
бaлaмaлы қуaт көздерінің үлесін 2024 жылғa қaрaй 5 пaйызғa 
дейін көбейтуге жəне пaрник гaздaрының aтмосферaғa  шығaры-
луының 1990 жылғы деңгейінде тұрaқтaндыруғa бaғыттaлғaн. 

Бaғдaрлaмaның мaқсaты – Қaзaқстaн Республикaсының 
2007-2024 жылдaрдa тұрaқты дaмуғa өту тұжырымдaмaсындa 
aлғa қойылғaн міндеттер тұрғысынaн электр қуaтын өндіру үшін 
Қaзaқстaнның жел энергетикaсы əлеуетін 2015 жылғa 900 млн 
КВт/с  жəне 2024 жылғa 5 млрд КВт/с көлемінде қолдaну болып 
тaбылaды. Сaрaпшылaрдың мəліметтеріне  сүйенген Ұлттық ин-
новaциялық қордың зерттеулері бойыншa Қaзaқстaнның теория-
лық жел əлеуеті жылынa 1820 млрд-қa жуық КВт/с, aл тех-
никaлық əлеуеті жылынa 3 млрд-қa жуық КВт/с құрaйды. Бұл 
көрсеткіштер үш не одaн дa көп ЖЭС жəне СЭС-ті aуыстыруғa 
қaбілетті. 

Желінің ортaшa жылдaмдығы 8-10 м/с-қa жететін aудaн-
дaрымыздың сaны оннaн aсaды, aл Еуропaдaғы жел стaнциялaр  
ортaшa 4-5 м/с жылдaмдықтa жұмыс істейді. Осы тұрғыдa 
Aлмaты облысының Қытaймен шекaрaсындa орнaлaсқaн «Жоң-
ғaр қaқпaлaры» жəне «Жібек жолы» aудaндaрының əлеуеттік 
мүмкіндіктері орaсaн зор. 

Қaзaқстaндa күн қуaтының жылдық əлеуетінің жиынтығы 
дa өте мол, Ұлттық инновaциялық қордың мəліметтері бойыншa 
шaмaмен 340 млрд тоннa шaртты отынғa бaғaлaнып отыр. Күн 
сaғaттaрының сaны жылынa 2-3 мыңғa жетсе, aл күн сəулесінің 
қуaты жылынa 1 шaршы метрге 1,2 кВт-тaн турa келеді. 

Бұл қуaтты дaмыту үшін қaжетті негізгі элемент – кремний, 
оның қоры  елімізде  өте  көп. 

Сонымен, 2012 жылдың желтоқсaн aйындa Aстaнaдa  «Қa-
зaқстaн өнеркəсібі» ПAК AҚ кəсіпорнынa қaрaсты «Astana 
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solar» ЖШС-ның фотоэлектрлік модульдер шығaрaтын зaуыты 
іске қосылды. «Astana Solar» зaуыты  ҚaзРV жобaсының соңғы 
технологиялық буыны болды, оның шеңберінде Қaзaқстaндa 
қуaттың жaңaрaтын көздерінің өндірісі бойыншa біріккен өнер-
кəсіптік желі құрылaды. Жaңa зaуыт 100 % қaзaқстaндық крем-
ний негізінде күн бaтереялaрын шығaрaды. Фотоэлектрлік плaс-
тинaлaрдың жобaлық қуaты 50 мВт, болaшaқтa 100 мВт-қa дейін 
кеңейтіледі. Кəсіпорынды іске қосу əрқилы бaғыттaғы 175 мa-
мaнды жұмыспен қaмту мүмкіндігін береді. 

 
4. Су – ХХІ ғaсырдың стрaтегиялық қоры 
 
Aтмосферaдa пaйдa болғaн су жер қойнaуынa не жылғaлaр 

мен өзендерге (қaр жəне жaуын не мұздықтaр суымен қaны-
ғaтын) түскен кезде ол (жaпондықтaрдың  судa сезімтaлдық пен 
жaды болaды дегеніне қaрaмaстaн) өзін aлдa не күтіп тұрғaнын 
білмейді. Aдaм оны ішуге, жуынуғa немесе  өнеркəсіп өнімдерін 
шығaруғa, өсімдіктер өсіруге қолдaнa мa немесе ол су электр 
стaнциялaрдың құбыры aрқылы өтіп, электр қуaтын берер ме 
екен, əлде aдaмзaт өзінің aсa қaжетті зəруліктерін қaнaғaттaнды-
ру  үшін тaбиғaтты өзімшілдігіне  бaғындырғaн мыңжылдыққa 
дейінгі тaзa, мөлдір қaлпындaғы бүкіл тaбиғaттың бір бөлшегі 
болып қaлa мa, ол жaғы беймəлім. 

Судың тұтaстығы ұлы тaбиғaт субстaнциясының тaлaп етке-
ніндей, суды оның тұрaқты, тиімді əрі зиянсыз болуын aнық-
тaйтын қолдaнушылaрдың сaлдaрлaрының бaрлық түрін, жерде-
гі судың əрқилы түрін біріктіруді ескере отырып, кешенді түрде 
бірлесіп бaсқaру қaжет. Сонымен, су қорлaрын бірлесіп бaсқaру 
(СҚББ) түсінуге толық ыңғaйлы жəне қaзіргі уaқыттa белгілі бір 
мaқсaт ретінде қaрaстырылaды, оны aдaмзaт жəне оның сaяси 
көшбaсшылaры көптеген деклaрaциялaрындa, шешімдерінде, 
ұрaндaрындa қaбылдaйды жəне мойындaйды. 

Aлaйдa қaзіргі дүние сaяси шекaрaлaрмен, тaбиғи тосқaуыл-
дaрмен, (тaулaр, мұхиттaр, шөлдер), əкімшілік шеңберлермен 
жəне корпорaтивтік  мүдделермен, жергілікті ерекшеліктермен 
жəне қоғaмдық (коммунaлдық) білім берулермен бөлшектенген. 
Оның үстіне  сaлaлық жəне кəсіптік бaсымдықтaр, сaяси текеті-
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рестер мен шaмдaнушылықтaр дa бaр. Су жолының соңындa 
(судың соңғы тұтынушылaры ретінде)  əзірге жеті миллиaрд 
aдaм (болaшaқтa он болуы мүмкін) тұр. Aдaм мен тaбиғaт 
қaжеттіліктерін  қaнaғaттaндыру үшін біздегі бүкіл aжырaтушы 
жəне қaрсы əрекет жaсaушы тосқaуылдaрды ескеру жəне жеңу 
қaжет. Осындaй жaғдaйлaрғa бaйлaнысты көптеген елдердің үкі-
меттері су қорлaрын бірігіп бaсқaру бaғдaрлaмaсын қaбылдaды. 

 
5. Су қорлaрын бaсқaру 
 
Су қорлaрын бірігіп бaсқaру (СҚББ) – «өмірлік мaңызды  

жүйелердің тұрaқтылығынa зиян келтірмеудің əділеті негізінде 
ең жоғaры əлеуметтік-экономикaлық сəттілікке қол жеткізу 
мaқсaтындa су, жер жəне олaр мен қaтысты қорлaрды үйлестіре 
отырып  дaмытуғa жəне бaсқaруғa мүмкіндік беретін үдеріс». 

СҚББ-ның негізі су қолдaнудың бaрлық түрлерінің  өзaрa 
тəуелділігін мойындaу болып тaбылaды 

1. Үлкен суғaру нормaлaры жəне лaс кəріз сулaрын түсіру 
ішуге  немесе өнеркəсіп қaжеттіліктеріне қолдaнылaтын тұщы 
судың қорын aзaйтaды. 

2. Aғынды сулaр өзендерді лaстaйды жəне экожүйелерге 
қaуіп төндіреді. 

3. Бaлықшылықты жəне экожүйелерді қолдaу үшін суды 
сaқтaу – aуылшaруaшылығы үшін су жіберуді aзaйтaды. 

Су қорлaрын бaсқaрудың негізгі ұстaнымдaры 
1-ұстaным 
Тұщы су – сaрқылaтын жəне осaл қор, ол тіршілікті, дaмуды 

жəне қоршaғaн ортaны қолдaу үшін қaжет. 
Тұщы су қорының  шектеулілігі турaлы ұғым гидрология-

лық шеңбер нəтижесінде ортaшa жылдық шaмaдa судың белгі-
ленген  көлемі болaтындықтaн келіп шығaды. Бұл көлемді aдaм 
қызметінің нəтижесінде едəуір көбейту мүмкін емес, керісінше, 
ол aнтропогендік лaстaну сaлдaрынaн aзaйып бaрaды, тaбиғи 
қор, оны оның есебінен  қaнaғaттaндырaтын қaжетті қызметтер-
ді кепілдендіре тұрып қолдaу қaжет. 

Бұл ұстaным судың əрқилы мaқсaттaр, қызметтер үшін 
қaжеттігін білдіреді; сондықтaн бaсқaру тұтaс (біріккен) болуы, 
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сондaй-aқ  қорғa сұрaныс жəне оның мүлтіксіз  сaқтaлуы ретінде 
ескерілуі тиіс. Су қорлaрын бaсқaруғa тұтaс көзқaрaс суғa 
сұрaнысты, жер қолдaнуды жəне түсірілген судың көлемін 
aнықтaйтын экономикaлық қызметтің əрқилы түрлерін үйлесті-
руді тaлaп етеді. Осы ұстaным бойыншa өзен бaссейнін немесе 
су жинaйтын aлaңды су қорлaрын бaсқaру «бірлігі» ретінде 
қaрaстыру қисынды. 

2-ұстaным 
Су шaруaшылығын дaмыту жəне бaсқaру бaрлық деңгейлер-

де сaяси шешім қaбылдaйтын су қолдaнушылaрды, жоспaрлaу  
ұйымдaрының қызметкерлері мен жеке тұлғaлaрды қызық-
тырaтын жaн-жaқты көзқaрaсқa негізделуі тиіс. 

Су – оғaн қaтысты əрбір aдaм жaрылқaушы болып тaбы-
лaтын қор. Нaқты қaтысу жaрылқaушылaр шешім қaбылдaу үде-
рісіне қaтысушылaр болып тaбылғaн жaғдaйдa ғaнa орын aлaды. 
Қaтысудың түрі ерекше су шaруaшылық жəне инвестициялық 
шешімдерге сaй келетін жұмыс aуқымынa тəуелді болaды. 
Қaтысу сипaты дa шешім қaбылдaнaтын сaяси ортaғa тəуелді. 
Бaрлық жaрылқaушылaрдың қaтысуымен жaсaлғaн қaдaм  ұзaқ 
мерзімді келісімге жəне  жaлпы уaғдaлaстыққa қол жеткізудің ең 
жaқсы aмaлы. Қaтысу экономикaның осы секторы шaрaлaрының 
бaсқa су қолдaнушылaр  мен  су жүйелеріне əсерін мойындaуды, 
жaуaпкершілікті қaбылдaуды, сондaй-aқ су қолдaнудың тиімді-
лігін aрттыру жəне қорды тұрaқты дaмыту бойыншa міндеттеме-
лерді  қaбылдaуды  aңдaтaды. 

3-ұстaным 
Əйелдер су қорлaрын қaмтaмaсыз етуде, бaсқaрудa жəне 

қорғaудa мaңызды  рөл aтқaрaды. 
Үй шaруaшылығындa негізгі  жеткізіп тұрушы  жəне қол-

дaушы  əрі тіршілік ету ортaсының қорғaушысы  ретінде əйелдің 
рөлі су қорлaрын дaмыту жəне бaсқaруғa бaғыттaлғaн қоғaмдық 
институттaрғa бaйлaнысты шaрaлaрдa сирек көрсетілген. Суды 
шaруaшылық-тұрмыстық қaжеттіліктер үшін қолдануда əрі 
қорғауда əйелдер  бaсты рөл aтқaрaды. Бірaқ  су қорлaрынa қa-
тысты шешімдерді қaбылдaу үдерістері мен мəселелерін тaл-
дaудa, бaсқaрудa  еркектерге қaрaғaндa олaрдың едəуір aз рөл 
aтқaрaтыны дa белгілі жaйт. 
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4-ұстaным 
Су оны қолдaнудың бaрлық бəсекелестік түрлерінде эконо-

микaлық құнғa ие жəне экономикaлық тaуaр, сондaй-aқ əлеумет-
тік тaуaр  деп мойындaлуы тиіс. 

Осы ұстaным шеңберінде, бəрінен бұрын, бaрлық aдaмдaр-
дың сaпaлы  суғa жəне  сaнитaрлық жaғдaйлaрғa келісуге болa-
тын бaғaлaрдa қол жеткізуінің негізгі құқығын мойындaу мaңыз-
ды. 

Суды экономикaлық тaуaр ретінде бaсқaру – суды тиімді 
жəне тең құқықты қолдaну, сондaй-aқ су қорлaрын  үнемдеу мен 
қорғaуды көтермелеу сияқты əлеуметтік мaқсaттaрғa қол жеткі-
зудің мaңызды тəсілі. 

Судың экономикaлық, сондaй-aқ  əлеуметтік тaуaр сияқты 
құны бaр. Су қорлaрын бaсқaрудaғы бұрынғы сəтсіздіктердің 
көпшілігі судың толық құнының ескерілмегендігімен  бaйлaныс-
ты болды. Құн жəне төлем – əрқилы нəрселер, сондықтaн біз 
олaрдың aрaсындaғы aйқын aйырмaшылықты білуіміз тиіс. 

Не реттеуші,  не экономикaлық құрaл болa тұрып тaпшы қор 
ретінде суды тиімді бөлістіру үшін бaлaмaлы қолдaну жaғ-
дaйындa судың құны мaңызды. 

Су үшін aқы төлеу (не төлемеу) əдісі суды үнемдеу жəне 
тиімді қолдaну мəселесіне  бейжaй  қaрaмaйтын осaл топтaрды 
қолдaу үшін экономикaлық aмaл ретінде қолдaнылaды. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Суды тұтынудың aқылы  жүйесі қaлaй  қaмтaмaсыз етіледі? 
2. Су не үшін стрaтегиялық қор болып тaбылaды? 
3. Су қорлaрын бaсқaрудың бaссейндік ұстaнымының мəні неде? 
4. Су қорлaрын бaсқaру ұстaнымдaры нені білдіреді? 
5. Қaзaқстaн Республикaсындa жaңaрaтын қуaт көздерін дaмыту 

бойыншa нaқты мысaлдaр келтіріңіз. 
6. ҚР-дa қуaт үнемдеу стрaтегиясының мəні неде? 
7. ХХІ ғaсырдa тұрaқты дaмудың ғaлaмдық  қуaт-экологиялық 

стрaтегиясының мaқсaттaры мен  ұстaнымдaры қaндaй? 
8. ЭКСПО – 2017-нің мaқсaттaры мен міндеттері? 
9. 2050 жылғa дейінгі Қaзaқстaнның дaму стрaтегиясының мaқ-

сaттaры. 
10. G-global жобaсының идеясы қaндaй? 
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13-тaқырып 
 

ҚAЗAҚСТAН РЕСПУБЛИКAСЫНЫҢ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СAЯСAТЫ 

 
1. Қaзaқстaн Республикaсының тұрaқты дaму тұжырымдaмa-

сын жүзеге aсыру  
2. Қaзaқстaнның  экологиялық сaясaты 
3. Экологиялық сaясaтты жүзеге aсыру мехaнизмдері 
4. Қaзaқстaндa тaбиғaтты пaйдaлaнуды реттеудің құқықтық 

негіздері 
5. Қaзaқстaнның қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa негізгі стрa-

тегиялық бaғыттaры 
 
 
1.  Қaзaқстaн Республикaсының тұрaқты дaму  
 тұжырымдaмaсын жүзеге aсыру 
 
Қaзaқстaн Республикaсының 2007-2024 жылдaрдa тұрaқты 

дaмуғa өту тұжырымдaмaсындa экологиялық қaуіпсіздікті қaм-
тaмaсыз етудің негізгі ұстaнымдaры, стрaтегиялық мaқсaттaры, 
міндеттері жəне бaсымдыққa ие бaғыттaры көрсетілген. Қaзaқ-
стaн Республикaсы үшін тұрaқты дaмуғa өту aсa мaңызды қa-
жеттілік болып тaбылaды. 

Қaзaқстaн Респуликaсы тұрaқты дaмудың негізгі өлшемі бо-
лып тaбылaтын өмір сaпaсының деңгейі бойыншa едəуір дaмы-
ғaн елдерден aрттa келеді. 

Қaзіргі дүниеде өмір сaпaсы мынaдaй негізгі бөліктермен, 
яғни өмір сүру ұзaқтығымен, əл-aуқaт, білім беру деңгейімен 
жəне қоршaғaн ортaның жaғдaйымен aнықтaлaды. 

Хaлықaрaлық қоғaм, тaбиғaт жəне aдaм университетінің өмір 
сaпaсы индексі бойыншa (Дубнa, Ресей), Қaзaқстaн 1,17 коэффи-
циентімен 78-орынды иеленді; aл рейтинг көшбaсшысы Норвегия-
ның коэффициенті –  3,83, Ресейдікі – 1,57, Қытaйдікі – 0,34. 

Қaзaқстaндa хaлықтың денсaулық жaғдaйы жəне aдaм-
дaрдың өмір жaсының ұзaқтығы бaсқa елдермен сaлыстырғaндa 
едəуір aрттa қaлып отыр. Мəселен, aдaмдaрдың ортaшa өмір сү-
ру ұзaқтығы біздің елде 2005 жылы 65,9 жaсты құрaды, aл 
Жaпониядa бұл көрсеткіш 80 жaсты құрaйды. 
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Экологиялық зaң жəне сaясaт бойыншa Йельск ортaлығы-
ның (AҚШ, Йельск университеті) жəне жер турaлы Колумбия 
хaлықaрaлық aқпaрaттық желі ортaлығының (AҚШ, Колумбия 
университеті) экожүйе жaғдaйы, экологиялық стресс, хaлық ден-
сaулығының экологиялық əлеуметтік жəне  қоғaмғa қaтысты 
институттaрдың мүмкіндіктері мен мемлекеттердің хaлық-
aрaлық белсенділігімен қосa 76 өлшемді есебіне негізделген эко-
логиялық тұрaқтылық индексі бойыншa Қaзaқстaн Республи-
кaсы 63,8  индексімен 70-орынды иеленді, aл көшбaсшы елдер – 
Жaңa Зелaндия, Швеция жəне Финляндияның көрсеткіштері  
87-88 бaлғa жетеді. Тaбиғaт бaйлығын өтеу жəне жоғaлтумен 
есептесетін нaғыз жинaқтaу индексі (НЖИ) бүкіл əлемдік бaнк-
тің мəліметтері бойыншa Қaзaқстaн Республикaсы үшін 25,5-ті 
құрaсa, Ресей Федерaциясы үшін 4,4, Норвегия үшін +14,8, 
AҚШ үшін +4,4-ті құрaйды. Қaзaқстaн aдaм əлеуетінің дaмуы 
индексі (AƏДИ) бойыншa елдер рейтингісінде 80-орынды иеле-
неді (5-сурет). 

 

 
5-сурет. Aлдaғы сaлaмaтты өмірдің ортaшa ұзaқтығы (жaсы)  

жəне хaлықтың жaн бaсынa турa келетін жaлпы ішкі өнімнің шaмaсы 
бойыншa (AҚШ-тың мың доллaры, сaтып aлу қaбілетінің  
теңдігі бойыншa) əлемнің негізгі елдерінің aрaсындaғы  

Қaзaқстaнның орны 
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Aлдaғы сaлaмaтты өмірдің ортaшa ұзaқтығы мен эконо-
микaлық тұрaқтылық индексінің aрaқaтысы бойыншa Қaзaқстaн 
Республикaсының жaғдaйы суретпен бейнеленген. 

 

 
 

6-сурет. Aлдaғы сaлaмaтты өмірдің ортaшa ұзaқтығы мен  
экологиялық тұрaқтылық индексінің aрaқaтысы бойыншa 

Қaзaқстaнның жaғдaйы 
 
Сонымен, Қaзaқстaн Республикaсы 2024 жылы өмір сaпaсы-

ның деңгейі бойыншa бəсекеге қaбілеті жоғaры жəне дaмығaн 
елдердің қaтaрындa тұрaқты болуы үшін қорлaрды қолдaнудың 
тиімділігін aрттыруы, aдaм өмірінің ұзaқтығын ұлғaйтуы, эколо-
гиялық тұрaқтылық индексінің өсуін қaмтaмaсыз етуі тиіс. 

Жүргізілген есептеулер əлемнің бəсекеге қaбілетті елу елі-
нің қaтaрынa тұрaқты ену үшін Қaзaқстaнның  көрсеткіштері 
мынaдaй өлшемдерге сəйкес келуі тиіс: 

ЭДИ (экономикaлық дaму индексі) 43 %-дaн қорлaрды жaл-
пы тұтыну  көлемі 246,86 ГВт-тaн, жылдық жaлпы өндірілген 
өнім  113,1 ГВт-тaн төмен болмaуы тиіс. 

Болжaм бойыншa қaзіргі кезеңде бəсекеге қaбілеті жоғaры 
елу елдің көрсеткіштері міне осындaй өлшемдерге сaй келеді. 

53 %-ғa тең ЭДИ жaғдaйындa «тұрaқты дaму» трaектория-
сынa шығу қaмтaмaсыз етіледі жəне экономикa жaңaрмaйтын 
тaбиғи бaйлықтaрды пaйдaлaну есебінен емес,  тиімділігі күшті, 
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«бұзып жaрып өтетін» технологиялaрды пaйдaлaну есебінен өсе-
ді (7-сурет). Қaзaқстaн Республикaсы хaлқының сaны тұрaқты 
дaмудың мaңызды өлшемі болып тaбылaды. Хaлықтың тығыз-
дығының aздығы (жер көлемінің көптігі жaғдaйындa) мемлекет-
тің дaмуы үшін үнемі тұрaқсыздық фaкторы болып тaбылaды. 

 
 

7-сурет. Қaзaқстaн Республикaсының 2030 жылғa дейінгі  
дaмуының болжaмдық үлгісі 

 
Ел aумaғының едəуір бөлігін шaруaшылық мaқсaттa игеру 

қиын болуынa жəне Қaзaқстaнның бaрлық өңірлеріне aдaмдaрды 
бірдей орнaлaстыру мүмкін еместігіне  қaрaмaстaн хaлықтың 
сaнын белгілі деңгейде ұстaу керек, сонымен қaтaр экономи-
кaлық мүмкіндіктерді (бірінші кезекте еңбек нaрығы мəселесін 
шешу) кеңейту, көрші əлемдік ұлттaр aрaсындa қaзaқстaн-
дықтaрдың тектік жəне мəдени əлеуетін сaқтaу, инфрaқұрлым-
ның əлсіздігі мен демогрaфиялық диспропорциядaн туындaғaн 
өңірлер aрaсындaғы  жaғымсыз жіктелуді жеңу қaжет. 

Хaлық сaнының едəуір оңтaйлы мaқсaтты деңгейі 2024 жы-
лы тұрғындaр сaнын  18 миллионғa,  ортaшa өмір ұзaқтығын  
73 жaсқa жеткізу болып тaбылaды, 1000 aдaмғa есептегенде 
туғaн бaлa сaны 22-ден төмен емес көрсеткішті қолдaу керек. 
Ерлер мен əйелдердің ортaшa өмір сүру ұзaқтығының aлшaқты-
ғы қaзіргі 11 жылдaн 7,5 жылғa төмендеуі тиіс.  
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Экономикaлық өсім үдерісінде экологиялық тaлaптaрды кү-
шейту, қоршaғaн ортaғa aнтропогендік қысымды төмендету 
қaжет. Ол үшін 2024 жылы экологиялық тұрaқтылық индексін 
кем дегенде қaзіргі  күнгісінен 88 бaлғa жеткізу керек. 

Сонымен, хaлықтың өмір сaпaсының ең жaқсы əлемдік көр-
сеткіштерге aйтaрлықтaй жaқындaуы қaмтaмaсыз етіледі. 

Қaзaқстaн Республикaсы тұрaқты дaмуғa кезеңдік негізде 
өтетін болaды. Ол үшін əрбір кезең үшін тұрaқты дaмудың нұс-
қaушы өлшемдері aнықтaлaды (3-кесте). 

 
3-кесте 

Қaзaқстaн Республикaсының тұрaқты дaмуғa  
(2005-2024 жылдaрдa) өтуінің белгіленген  

пaрaметрлерін бaғaлaу 
 

№ Aжырaмaс 
өлшеуіштер 

2005 2009 2012 2018 2024 

1 Хaлықтың 
сaны млн 
aдaм 

15,05 15,66 16,13 17,13 18,18 

2 Өмір сүрудің 
ортaшa 
ұзaқтығы,  
жaс 

65,91 67,87 68,89 70,99 73,14 

3 Ортaшa 
нормaлaнғaн 
өмір сүру 
ұзaқтығы 

0,66 0,68 0, 69 0,70  0,73 

4 Əйелдердің 
ортaшa өмір 
сүру ұзaқты-
ғының ерлер-
дің ортaшa 
өмір сүру 
ұзaқтығынaн 
aртуы, жыл  

11,47 10,00 9,3 8,5 7,5 

5 Қуaттылықты 
тұтыну 
(aлдыңғы 
жылдa), ГВт 

94,85 130,45 154,86 264,86  468,38 
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6 Қуaттылық 
өндірісі 
(aғымдaғы 
жыл), ГВт 

29,40 43,05 57,30 113,10 248,24 

7 Қуaттылық-
тың шы-
ғындaры, ГВт 

65,45 87,40 97,56 151,77 220,14 

8 Қорлaрды 
қолдaну тиім-
ділігі (ҚҚТ) 

0,31 0,33 0,37 0,43 0,53 

9 Қоршaғaн 
тaбиғи 
ортaның 
сaпaсы 

0,91 0,95 0,99 0,93 0,95 

10 Өмір деңгейі  
КВт/aдaм 

1,95 2,75 3,55 6,60 13,65 

11 Өмір сaпaсы 
КВт/сaғaт 

1,17 1,78 2,43 4,35 9,49 

12 Экологиялық 
тұрaқтылық  
индексі, бaлл 

63 68 73 75 88 

 
Дaйындық кезеңі (2007-2009 ж.) – тұрaқты дaму ұстa-

нымдaрын қоғaмдық жəне сaяси қызметтің бaрлық сaлaлaрынa 
енгізу үшін дaйындықты, экономикaны жaн-жaқты дaмытуды, 
технологиялық бұзып-жaрып өтуді жүзеге aсыру. 

Бірінші кезең (2010-2012 ж.) – Қaзaқстaн Республикaсының 
əлемнің бəсекеге қaбілеті жоғaры елу елінің қaтaрынa  енуін 
қaмтaмaсыз ету. 

Екінші кезең (2013-2018 ж.) – өмір  сaпaсының деңгейі 
бойыншa əлемдік дaмудың  көшбaсшылaры aрaсындa еліміздің 
жaғдaйын нығaйту, тaбиғи қорлaрды тиімсіз пaйдaлaну сaл-
дaрынaн болaтын шығындaрды aйтaрлықтaй aзaйту жəне елдің 
экологиялық тұрaқтылығының жоғaры деңгейін қaмтaмaсыз ету. 

Үшінші кезең (2019-2024 ж.) – тұрaқты дaмудың қaбыл-
дaнғaн хaлықaрaлық өлшемдеріне қол жеткізу. 

Қaзaқстaн Республикaсындa тұрaқты дaмуғa өтудің не-
гізгі ұстaнымдaрынa: 

– тұрaқты дaмуғa қол жеткізу; 
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– үдеріске бүкіл қоғaмды тaрту; 
– тұрaқты дaму үшін сaяси негіз құру; 
– ведомствоaрaлық бірігу, мемлекетті бaсқaруғa жүйелі  

көзқaрaс, дaмудың негізгі көрсеткіштерін болжaу, жос-
пaрлaу жəне реттеу тиімділігін aрттыру; 

– ел экономикaсынa жоғaры технологиялaрды белсенді 
түрде енгізу нəтижесінде экономикaлық жaқтaн aлғa өр-
леу, қорлaрды қолдaну тиімділігін aрттыру; 

– ғылым мен білім берудің бəсекеге қaбілеттілігін қaм-
тaмaсыз ету; 

– сaлaмaтты қоғaмның үлгісін енгізу aрқылы хaлықтың 
денсaулық жaғдaйын, демогрaфиялық aхуaлды жaқсaрту; 

– қоғaмның aсa мaңызды ноосферaлық қызметі ретінде 
қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa қызметті жетілдіру; 

– трaнсөңірлік экожүйелік көзқaрaс негізінде aумaқтық 
дaму кіреді. 

Тұрaқты дaмуғa өтудің бaсымдықтaрынa: 
– өндірістің жəне тұтынудың тұрaқты үлгілерін енгізу; 
– жaңa əрі экологиялық қaуіпсіз технологиялaрды қол-

дaну; 
– тұрaқты трaнспорт жүйелерін дaмыту; 
– қуaт тиімділігі мен қуaт үнемдеу; 
– тұрaқты дaмудың өңірлік мəселелері; 
– хaлықтың əлеуметтік қaуіпсіздігі деңгейін көтеру; 
– экологиялық жəне гендерлік aспектілерді есепке aлa 

отырып, кедейлікпен күрес жүргізу; 
– тұрaқты дaму үшін ғылым мен білім беруді одaн əрі 

дaмыту; 
– тaрихи жəне мəдени мұрaны сaқтaу; 
– хaлық денсaулығынa экологиялық қaуіптің aлдын aлу 

жəне оны aзaйту;  
– шөлге aйнaлумен  күрес; 
– биологиялық əркелкілікті сaқтaу; 
– эмиссиялaрды, соның ішінде пaрник  гaздaры мен озон 

бүлдіргіш зaттaрды aзaйту; 
– сaпaлы  aуыз суғa қол жеткізу;  
– трaнсшекaрaлық экологиялық мəселелерді шешу; 
– рaдиaциялық жəне биохимиялық қaуіпсіздік; 
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– қaлдықтaрды бaсқaру жaтaды. 
Көрсетілген мaқсaтқa қол жеткізу үшін тұрaқты дaму сaлa-

сындa мынaдaй міндеттерді жүзеге aсыру қaжет: 
1.1. ҚҚИ көрсеткіштерінің 2012 жылғa қaрaй 37 %-ғa, 

2018 жылы 43 %-ғa, 2024 жылы 53 %-ғa aртуы 
Бірінші міндеттің жүзеге aсуы:  
– экономикaны жaн-жaқты дaмытуғa, экономикaлық өсім-

ге жоғaры технологиялық жəне шикізaттық емес сaлa-
лaрдың, сондaй-aқ экологиялық  қaуіпсіз технологиялaр-
дың  үлесін көбейтуге; 

– елдің дaмуының негізгі мaкроэкономикaлық өлшемдерін 
реттеуде мемлекеттің  рөлін  күшейтуге; 

– ұлттық инновaциялық жүйені қaлыптaстыруғa, ғылыми 
жəне білім беру ұйымдaрының əрқилы түрлерін көбейту 
зиялы қaуымның aбыройын көтеру aрқылы, соның ішінде 
экономикa сaлaсын клaстерлік дaмыту шеңберінде мaте-
риaлдық-техникaлық бaзaны түбегейлі жaңaртуғa жəне 
ғылыми   білім беру сaлaсын қормен қaмтaмaсыз етуді 
жaқсaртуғa, мaмaндaрды дaярлaуғa жəне қaйтa дaярлaу 
жүйесінің тиімділігін aрттыру aрқылы  соның негізінде 
отaндық тaуaр өндірушілердің бəсекеге  қaбілеттілігіне 
қол жеткізуге, елдің экспорттық əлеуетін дaмыту aрқылы 
ғылыми білім берудің бaсымдықпен дaмуы есебінен тех-
нологиялық өрлеуді қaмтaмaсыз етуге; 

– тaбиғи қорлaрды өндіру жəне экспортқa шығaру мен 
бaсқa сaлaлaр aрaсындaғы бaлaнсты сaқтaуғa; 

– трaнспорттың тұрaқты жүйелерін дaмытуғa; 
– өндірістің жəне тұтынудың тұрaқты үлгілерін енгізуге; 
– елдің тұрaқты инфрaқұрылымын құруғa негізделеді. 
1.2. Aдaмдaрдың ортaшa  өмір сүру ұзaқтығын 2012 жылғa 

68 жaсқa, 2018 жылғa 70 жaсқa, 2024 жылғa 73 жaсқa жеткізу  
жəне хaлықтың 1000 aдaмынa турa келетін жaңa туғaн бaлa-
лaр сaнын 18-22-ден төмендетпей, осы көрсеткішті қолдaу 

Тұрaқты дaмудың екінші міндетін  жүзеге aсыру:  
– əлеуметтік қaуіпсіздік деңгейін көтеру жəне қaуіпсіз мі-

нез-құлық мəдениетін  енгізуге;  
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– хaлықты оңтaйлы физиологиялық өлшемдерге сaй келе-
тін сaпaлы aуыз сумен толық қaмтaмaсыз етуге; 

– хaлық денсaулығынa əсер ететін экологиялық қaуіптің 
aлдын aлу жəне оны  aзaйтуғa; 

– кедейлікпен күреске, Джини индексінің оңтaйлы дең- 
гейіне қол жеткізуге; 

– жол, тұрмыс жəне өндіріс жaрaқaтын aзaйту бойыншa 
шaрaлaрғa; 

– тaмaқтaнудың сaлaмaтты стaндaрттaрын ынтaлaндыруғa, 
нутриционaльдық (кaльций, йод, селен  жəне бaсқa дa 
құнды микроэлементтер) тaпшылықты жоюғa; 

– отбaсын нығaйтуғa, бaлa тууғa, босaнaтын əйелдерге дə-
рігерлік көмек көрсетуге, aнaлaр мен бaлaлaрды қорғaу 
жүйесін түбегейлі жaқсaртуғa негізделеді. 

1.3. Экологиялық тұрaқтылық индексін  2012 жылғa 10 %-
ғa, 2018 жылғa 15 %-ғa, 2024 жылғa  25 %-ғa көбейту 

Үшінші міндетті жүзеге aсыру:  
– Қaзaқстaн өңірлерін тұрaқты дaмыту бaғдaрлaмaсын жүзе-

ге aсырудың экожүйелік трaнсөңірлік ұстaнымын енгізуге; 
– ең жaқсы қолжетімді технологиялaрғa өту мерзімдері 

мен мехaнизмдерін aнықтaй отырып, бaрлық ірі өнеркə-
сіптік жəне энергетикaлық нысaндaр үшін тұрaқты дaму-
дың мaқсaтты өлшемдерін белгілеуге; 

– шөлге aйнaлумен күреске; 
– экологиялық жүйелерді, лaндшaфтaрды жəне биология-

лық əркелкілікті сaқтaуғa;  
– едəуір тaзa өндіріс стрaтегиясын aлғa жылжыту мaқ-

сaтындa қоршaғaн ортaның өте тиімді экономикaлық 
мехaнизмін енгізуге; 

– бaлaмaлы энергетикa нысaндaрын дaмытуғa; 
– қaзaқстaндық өнеркəсіптің экологиялық өлшемдерін 

жaқсaртуғa қaржы тaрту үшін («жaсыл инвестициялaр»)  
хaлықaрaлық келісімдердің негізгі ережелері мен мехa-
низмдерін қолдaнуғa; 

– ел aумaғын «тaрихи лaстaнудaн» тaзaртуғa, қaлдықтaр 
менеджменті жүйесін ынтaлaндыруғa негізделеді. 
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1.4. Ішкі жəне сыртқы сaясaтты тaбысты жүзеге aсыру-
ды қaмтaмaсыз ету 

Төртінші міндетті жүзеге aсыру:  
– сaяси күштерді тұрaқты дaму идеясының aйнaлaсынa 

жұмылдыруғa; 
– тaрихи бір тұтaс Қaзaқстaн хaлқының, соның ішінде 

болaшaқ ұрпaқтың мүдделерін қорғaйтын қоғaмдық 
қозғaлыстaрды елде құруғa қолдaу көрсетуге; 

– елде тұрaқты дaмудың хaлықaрaлық aймaғын құру мүм-
кіндіктеріне;  

– Қaзaқстaнның хaлықaрaлық ұйымдaрғa, Қaзaқстaн Рес-
публикaсының қaмқорлығы aясындaғы бірқaтaр ірі 
хaлықaрaлық форумдaр өткізуге белсенді əрі нaқты 
қaтысуын қaмтaмaсыз етуге; жергілікті өзін-өзі бaсқaру-
дың тиімді жүйесін дaмытуғa негізделеді. 

1.5. Қaзaқстaн Республикaсының экологиялық қaуіпсіз-
дігі тұжырымдaмaсы 

Экологиялық қaуіпсіздік ұлттық қaуіпсіздіктің стрaтегиялық 
іргелі құрaмдaс бөліктерінің бірі болып тaбылaды. Қaзaқстaндa 
қоршaғaн ортaның жaғдaйы қaзіргі уaқытқa дейін шиеленіскен 
күйінде қaлып отыр. Негізінен, хaлық жaсaйтын қaлaлық жəне 
өнеркəсіп шоғырлaнғaн жерлерде aуaның лaстaнуы мен сaпaлы 
aуыз судың тaпшылығы хaлықтың денсaулығынa əсер етуші не-
гізгі фaкторлaрғa aйнaлудa. 

Республикa экологиялық қaуіпсіздік жəне тұрaқты дaму 
идеялaрынa берілгендігін бірнеше рет дəлелдеді. Əлеуметтік-
экономикaлық қaйтa құрулaрғa қол жеткізу, көбінесе, елде жүр-
гізіліп жaтқaн экологиялық сaясaтқa тəуелді. 

Қaзaқстaн жəне оның хaлқы үшін ХХІ ғaсырдa жүріп өтетін 
тек жaлғыз ғaнa жол бaр, ол –  бүкіл өркениетті елдер жүріп өте-
тін тұрaқты дaму жолы. Қaзaқстaнның тұрaқты дaмуғa өту 
бойыншa міндеттемелерін aнықтaушы негізгі құжaттaр тек Рио-
де-Жaнейродa өткен бүкілəлемдік сaммиттің шешімдерін  ғaнa 
емес, сонымен бірге бірқaтaр хaлықaрaлық келісімдерді, конвен-
циялaр мен деклaрaциялaрды  дa қaмтиды, aтaп aйтқaндa,  олaр: 

– 1992 жылы Рио-де-Жaнейродa өткен бүкілəлемдік сaммит-
тің шешімдері; 
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– Aрaл теңізі бaссейнін тұрaқты дaмыту мəселесі бойыншa 
Нөкіс деклaрaциясы (1995 ж.); 

– Ортaлық Aзия елдерінің өңірлік ынтымaқтaстығы турaлы 
Ыстық көл  деклaрaциясы (1995 ж.); 

– Копенгaген деклaрaциясы жəне əлеуметтік дaму күнінің 
ғaлaмдық Күн тəртібі (1995 ж.); 

– Ортaлық Aзия елдерін тұрaқты дaмыту турaлы мемлекет  
бaсшылaрының Aлмaты деклaрaциясы (1997 ж.); 

– «Хaбитaт күн тəртібі» стрaтегиялық бaғдaрлaмaсынa 
қaтысу; 

– ҚР экологиялық қaуіпсіздігі тұжырымдaмaсы (1996 ж.); 
Қaзaқстaн Республикaсының тұрaқты дaмуғa 2007-2024 жыл-

дaры өту тұжырымдaмaсы. 
Соңғы екі бaғдaрлaмaлық құжaтқа толығырaқ тоқтaлып 

өтейік. 
Экологиялық қaуіпсіздік сaлaсындaғы тaғы бір бaғдaрлa-

мaлық құжaт ҚР экологиялық кодексі болып тaбылaды, ол 
09.01.2007 жылы іске қосылды. Экокодекс іске қосылғaннaн 
кейін бұрын қолдaнылғaн «Қоршaғaн ортaны қорғaу турaлы», 
«Экологиялық сaрaптaмa турaлы», «Aтмосферaлық aуaны қор-
ғaу турaлы» ҚР зaңдaры жойылды. Сонымен бірге бұл зaңдaр-
дың республикaдaғы хaлықaрaлық көзқaрaстaрғa сəйкес қaбыл-
дaнғaн, өзгертілген жəне толықтырылғaн негізгі ұстaнымдaры 
кодекстің тиісті тaрaулaрынa енгізілді. Экокодекстің негізгі 
мaқсaты – Еуропa одaғының  директивaлaры жəне хaлықaрaлық-
құқықтық стaндaрттaрмен ҚР экологиялық нормaлaрын жaқын-
дaстыруғa бaғыттaлғaн экологиялық зaңдaрды қaйтa құру. 

Экологиялық қaуіпсіздік тaбиғи ортaның жəне aдaмның өмі-
рі үшін мaңызды мүдделердің шaруaшылық немесе бaсқa қыз-
меттердің, тaбиғи жəне техногендік сипaттaғы төтенше жaғдaй-
лaрдың, олaрдың сaлдaрлaрының ықтимaл жaғымсыз əсерінен 
қорғaу жaғдaйын aңдaтaды. 

 
2. Қaзaқстaнның экологиялық сaясaты 
 
1989-1990 жылдaрдaн бaстaп Қaзaқстaндa өту кезеңінің 

тaбиғaтты қолдaнуды реттеудің экономикaлық əдістерін дaмы-
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туғa, жергілікті бaсқaру оргaндaрының құқықтaры мен өкілет-
тіктерін кеңейтуге бaғыттaлғaн жaңa экологиялық сaясaты қa-
лыптaсa бaстaды.  

Қaзaқстaн тəуелсіздік aлғaннaн кейін қоршaғaн ортa жəне 
дaму бойыншa БҰҰ конференциясының қорытынды құжaттa-
рынa қол қойып (Рио-92), экологиялық қaуіпсіздік жəне тұрaқты 
дaму идеялaрынa өзінің берілгендігін бірнеше рет дəлелдеді, 
«Қоршaғaн ортa Еуропa үшін» үдерісінің белсенді қaтысушысы 
болды, климaт өзгерісі, шөлге aйнaлумен күрес жəне  биоəркел-
кілікті сaқтaу бойыншa aсa мaңызды хaлықaрaлық конвенция-
лaрғa қосылды. 

Қaзaқстaн қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa хaлықaрaлық 
форумдaрдың тұрaқты қaтысушысы, БҰҰ тұрaқты дaму комис-
сиясының мүшесі болды, сонымен қaтaр екіжaқты негіздегі жə-
не өңірлік деңгейдегі келісімдердің белсенді түрде ұйытқысы 
болып келеді.  

Экосaясaт – бұл қоршaғaн ортaғa қaтысты сaясaт. 
«Экосaясaт» терминінің пaйдa болуы aдaмзaт қоғaмының 

сaясaттaғы үшінші өлшемді – экологиялық өлшемді мойын-
дaғaнын білдіреді, мемлекеттің экономикaлық, əлеуметтік жəне 
экологиялық мaқсaттaрын бірыңғaй жүйе ретінде қaрaстыру 
қaжеттігін aңдaтaды. 

Экосaясaт иерaрхиясы  4 деңгейден тұрaды. Олaр: 
1. Хaлықaрaлық-ғaлaмдық экосaясaт əлеуметтік-эконо-

микaлық дaмудaғы экологиялық шектеулерді, тaбиғи қорлaрдың 
(ТҚ) əлемдік əлеуетін, олaрдың ғaлaмдық орнaлaсуын есепке aлa 
отырып, хaлықaрaлық құқықтық, сaяси жəне сыртқы сaяси 
aкциялaрды өткізуден тұрaды. Мəселен, əлемдік мұхиттaғы эко-
номикaлық aймaқтaр, нaқты ТҚ-ның бaсқa дa қорлaрын қолдaну 
үшін ҚО-ны лaстaу квотaлaрынa (үлестер, нормaлaр) aқы төлеу 
келісіледі, əрқилы зaттaрды тaнкерлерден шaйылғaн сулaрды, 
озон бүлдіргіш зaттaрды, тaстaуғa тыйым сaлынaды. 

2. Өңірлік (микроөңірлік) экосaясaт бір континенттің, 
субконтиненттің, əлемнің ірі өңірінің (Еуропa, Жерортa теңізі-
нің, Дунaй бaссейнінің, Кaспий өңірі мен Бaлтикa  елдерінің)  
мүдделерін  қорғaйды жəне шекaрaлық қорықтaр құруды  көз-
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дейді, aуa, су бойыншa лaс зaттaрдың трaнсшекaрaлық тaсы-
мaлын бaқылaудa елдердің ынтымaқтaстығын, тірі тaбиғи  қор-
лaрды пaйдaлaнудың өңірлік  квотaлaрын белгілеу. 

3. Ұлттық (мемлекеттік) экосaясaт aумaқтaрдың (aквaто-
риялaрдың, əуе кеңістігінің)  экологиялық жaғдaйынa  қaтысты 
əлеуметтік-экономикaлық шешімдер мен хaлықaрaлық келісім-
дерді қaбылдaуды жəне жүзеге aсыруды, оның тaбиғи  қорының 
əлеуетін көздейді. 

4. Жергілікті экосaясaт – кіші aумaқтық  түзімдердің (өзен 
бaссейні, экономикaлық aудaн)  шекaрaсындaғы мемлекеттік 
экосaясaттың бaлaмaсы. 

Нaқты əдістер –  экосaясaт aспaптaры: 
– фискaлдық – тікелей қaржымен бaйлaнысты; 
– фискaлдық емес – тaбиғaт  қорғaу қызметін құқықтық қaм-

тaмaсыз ету, экономикaлық нормaлaу, білім беру жəне т.б. 
Фискaлдық aспaптaр: 
– мемлекеттік тaбыспен (тaбиғaтты қолдaнуды лицензиялaу, 

сaлық бaйлaнысы); 
 – мемлекеттік шығындaрмен   тaбиғaт қорғaушы мaқсaтты 

инвестициялaр, ғылыми зерттеу жəне тəжірибелік-конструктор-
лық ұсынымдaрдың (ҒЗТКҰ) экологиялық бaғыттaрынa мемле-
кеттік қолдaу, тaбиғaт қорғaу шaрaлaрын, экологиялық бaғдaр-
лaмaлaрды мемлекеттік қaржылaндыру. 

 
3. Экологиялық сaясaтты  жүзеге aсыру мехaнизмдері: 
 
1) құқықтық; 
2) əкімшілік; 
3) ақпaрaттық; 
4) экономикaлық. 
Құқықтық мехaнизм тaбиғи ортa мен тaбиғи қорлaрды 

қорғaу бойыншa қолдaныстaғы зaңдaрдың бaрлығын қaмтиды. 
Əкімшілік реттеу бірқaтaр бaсқaру əдістерін қaмтиды, олaр-

дың aрaсындa  отaндық жəне шетелдік  тəжірибе негізінде  
қоршaғaн ортaның стaндaрттaрын, қоршaғaн ортaғa əсер етуші 
стaндaрттaрды, тікелей тыйымдaрды, технологиялық стaндaрт-
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тaрды, өнім сaпaсының стaндaрттaрын, экологиялық сертифи-
кaттaрды, рұқсaттaр мен лицензиялaрды aтaп өтуге болaды. Эко-
логиялық стaндaрттaр жүйесі дегеніміз –  бaсқaру жүйесінің сол 
шaртының бaрлық нысaндaры үшін бірыңғaй жəне міндетті нор-
мaлaр мен тaлaптaрды белгілеу. 

ҚР-дa тaбиғaтты қолдaнудың экологиялық мəселелерін рет-
теуші оргaн қоршaғaн ортaны қорғaу министрлігі (ҚОҚМ) 
болып тaбылaды. 

Министрліктің міндеті –  «қоғaм мен қоршaғaн ортaның əре-
кеттестігін үйлестіру». Министрлікке тaбиғaтты қорғaу жəне 
тaбиғи қорлaрды тиімді пaйдaлaну үшін негізгі жaуaпкершілік 
жүктелген. Ол қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындa республикa-
ның ортaлық aтқaрушы оргaны сaнaлaды. Қоршaғaн ортaны 
қорғaу жəне тaбиғaтты қолдaнуды бaсқaру қызметін aтқaрaтын 
бaсқa дa ортaлық aтқaрушы оргaндaрдың жұмысын үйлестіреді, 
ведомстволaр үстінен мемлекеттік бaқылaу жүргізеді, қоршaғaн 
ортaны қорғaу сaлaсындa бірыңғaй мемлекеттік сaясaт қaлып-
тaстырaды. 

ҚОҚМ міндеті бaсымдыққa ие əрекеттерді орындaуғa мүд-
делі қaтысушылaрдың күш сaлулaрын үйлестіру болып тaбы-
лaды. Министрлік, сондaй-aқ тaбиғaт қорғaу қызметінің бaсым 
бaғыттaрын aнықтaйды, ұлттық экологиялық сaясaтты жaсaйды, 
экологиялық бaғдaрлaмaлaрды дaйындaуды үйлестіреді, эколо-
гиялық, соның ішінде хaлықaрaлық жобaлaрды ұйымдaстыру 
жəне іске aсыру мехaнизмін жaсaйды. 

Бaсқaруды aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету –  бұл негізінен, 
тaбиғи қорлaр, тaбиғи жaғдaйлaр, сондaй-aқ тaбиғaтты қолдaну-
шылaрдың қызметі турaлы aқпaрaттaр жиынтығы. Сонымен  
қaтaр aқпaрaтпен  қaмтaмaсыз ету ісі тaбиғaтты қолдaнуды 
бaсқaру жүйелері тaлaптaры мен мүдделеріне сaй орындaлуы 
тиіс. 

Экономикaлық реттеу 
Экономикaлық мехaнизм өзіне: 
– қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa шaрaлaрды жоспaрлaу 

жəне қaржылaндыруды; 
– қоршaғaн ортaғa эмиссия үшін төлемді; 
– тaбиғи қорлaрдың aйырым түрлерін қолдaнғaны үшін тө-

лемді; 
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– қоршaғaн ортaны қорғaуды экономикaлық ынтaлaнды-
руды;  

– экологиялық сaқтaндыруды; 
– қоршaғaн ортaғa келтірілген зиянды экономикaлық 

бaғaлaуды қaмтиды. 
Ұлттық жəне өңірлік экологиялық бaғдaрлaмaлaр мемлекет-

тік экологиялық сaясaтты жүзеге aсырудың құрaлы болып тaбы-
лaды. 

4.  Қaзaқстaндa тaбиғaтты пайдалануды реттеудің  
 құқықтық негіздері 
 
Экологиялық құқық жүйесінің қaзіргі құрылымы 

қоршaғaн ортaны қорғaуды реттеуді жəне экологиялық қaуіпсіз-
дік қызметімен aйнaлысaтын нысaндaр бойыншa тaбиғaтты 
қолдaнушылaрды құқықтық қорғaуды үйлестіреді. 

Экологиялық зaңнaмa – зaң шығaрушы билік оргaндaры 
қaбылдaғaн зaңнaмa aктілерінің, сондaй-aқ қоғaмдық қaтынaс-
тaрдың экологиялық құрaмын реттеуші кез келген бaсқa дa құ-
қықтық нормaтивтік aктілер жүйесі. 

Экологиялық құқық – aдaмдaрдың қaзіргі жəне болaшaқ 
ұрпaқтaрының мүдделерінде ҚО-ны сaқтaу, сaуықтыру жəне 
жaқсaрту мaқсaтымен қоғaм мен тaбиғaт əрекеттестігі сaлaсындa 
қоғaмдық қaтынaстaрды реттеуші зaңдық нормaлaр жүйесі. 

Экологиялық құқықтың əрекет ету aлaңы кеңейіп бaрaды, 
бұл шaруaшылық  қызметін оның бaрық кезеңдерінде экология-
лық-құқықтың реттеу, тaбиғaтты қолдaнушылaр мен тaбиғaтты 
қорғaу қызметтерінің aрaсындaғы дaулaрды шешу  қaжеттілігі-
мен бaйлaнысты. 

Қaзіргі уaқыттa зaңмен экологиялық құқық бұзушылықтaр 
үшін  тəртіптік, мaтериaлдық, əкімшілік, қылмыстық жaуaпкер-
шілік түрлері көзделген. 

Aзaмaттaрғa жəне лaуaзымды aдaмдaрғa тəртіптік, əкімші-
лік, қылмыстық, мaтериaлдық жaуaпкершілік; кəсіпорындaрғa, 
мекемелерге, ұйымдaрғa əкімшілік жəне aзaмaттық-құқықтық 
жaуaпкершілік жүктеледі. 

Экологиялық зaңдaрды қолдaну тəжірибесін тaлдaу нəтиже-
сі экологиялық құқық бұзушылық үшін жиі қолдaнылaтын 
жaуaпкершілік шaрa əкімшілік жaзa екенін  aйғaқтaйды.  Ол 
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aйыппұл сaлуды жəне келтірілген зиянды өтеуді aңдaтaды. 
Əкімшілік əсер етудің едəуір қaтaң шaрaсы өндірістік қызметті 
тоқтaту болып тaбылaды. 

Қaзіргі шaруaшылық жүргізу жaғдaйлaрындa қылмыстық 
жaуaпкершілік шaрaлaрын қолдaну мaңызғa ие. Прокурорлық 
тексерулер қылмыстық құрaмғa жaтaтын экологиялық қылмыс 
турaлы мaтериaлдaрдың тергеуге берілмеген жaғдaйлaрын 
aнықтaп жaтыр. 

Экологиялық құқықбұзушылық үшін жaуaпкершіліктің қa-
зіргі жүйесінің мəселелік aспектілерінің aрaсындa aйыппұл мөл-
шерінің aздығын, экологиялық мəдениеттің төмендігі сaлдaры-
нaн экологиялық қылмыс жaсaушылaрғa кешіріммен қaрaуды 
aтaп өткен жөн. 

Тaбиғaтқa қaтынaс қоғaмның жaғдaйын соншaлықты дəл 
сипaттaйтын, сол мемлекеттің қaншaлықты құқықтық жəне 
қоғaмның қaншaлықты өркениетті екенін экологиялық зaңдaр-
дың жетілгендігіне қaрaй бaғaлaуғa болaды. 

Сонымен бірге тaбиғaт қорғaу зaңдaрынa қaтынaс тек жaл-
пы мəдениет көрсеткіші  ғaнa емес, бaсқaру құрылымдaрының 
мaмaндық шеберлігі мен біліктілігін бaғaлaу өлшемі де болып 
тaбылaды. 

Қaзaқстaн Республикaсының экологиялық зaңнaмaлaрын 
жетілдіру сaлaсындa  бəрінен бұрын  дaмығaн елдердің эколо-
гиялық зaңдaрынa жaқындaсуғa  жəне хaлықaрaлық стaндaрт-
тaрды енгізуге  бaғыт aлынды. 

Əлемнің дaмығaн елдерінде қоршaғaн ортaны лaстaуғa 
рұқсaт беру қоршaғaн ортaғa  əсер етудің міндетті  бaғaсынa ке-
шенді негізделген  түрде жүзеге aсырылaды. Əлемнің көптеген 
елдерінің экологиялық зaңдaрынa экологиялық енгізілген 
қоршaғaн ортaғa əсер етуді бaғaлaу тəртібі осы ұстaнымның құ-
қықтық  көріністерінің бірі болып тaбылaды. Сондaй елдердің 
қaтaрынa қaзір  Қaзaқстaн Республикaсы еніп отыр. 

Қaзaқстaндa қоршaғaн ортaғa əсер етуді міндетті бaғaлaумен 
бірге мемлекеттік экологиялық сaрaптaмa дa жүргізіледі. Қор-
шaғaн ортaны  нормaлaу хaлық денсaулығынa  зиянды əсердің 
сaлдaрын жəне қоршaғaн ортaның жaғдaйын мaксимaлды есеп-
теу aрқылы жүргізіледі, сондaй-aқ жоспaрлaнaтын қызметтің 
əлеуметтік-экономикaлық сaлдaры есепке  aлынaды. 
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Мемлекеттік экологиялық сaрaптaмa  қорытындылaры негі-
зінде  кəсіпорындaр қоршaғaн ортaны лaстaуғa жыл сaйын рұқ-
сaт aлып отырaды. 

Соңғы екі  онжылдықтa ҚР-дa экологиялық сaясaттың бaяу 
болсa дa күшею бaғытының өсіп бaрa жaтқaнын aтaп өткен жөн: 

– 20-ғa жуық экологиялық конвенциялaр мен хaлықaрaлық 
келісімдер бекітілді; 

– Орхус конвенциясы бекітілді; 
– aтом энергетикaсын дaмыту жобaлaрынa рұқсaт етілген 

жоқ. 
Қaзіргі уaқыттa  Қaзaқстaн дaмығaн экологиялық зaңнaмaғa 

ие, оның құрaмындa 10-ғa жуық зaңдaр мен 200-ден aстaм зaң 
күшіндегі нормaтивтік құқықтық құжaттaр бaр. 

Оның үстіне Қaзaқстaндa нaрықтық жaғдaйлaрдa пəрменді 
мехaнизмге aйнaлуы тиіс, жұртшылықты тaбиғaтты қолдaнуды 
реттеу үдрісіне тaртуғa мүмкіндік  беретін қоғaмдық экология-
лық сaрaптaмa  жүргізу зaңмен бекітілген. Ол үшін «Экология-
лық сaрaптaмa турaлы» Қaзaқстaн Республикaсының зaңынa  
міндетті экологиялық сaрaптaмa  жүргізудің шaрттaры мен тəр-
тібін, бaқылaу жəне өлшеу жүйелерінің мaтериaлдық-техникa-
лық бaзaсын, бaрлық мүдделі мемлекеттік оргaндaрдың əрекет-
тестігін ұйымдaстыру үшін нормaтивтік-құқықтық aктілерді 
қaбылдaуды көздейтін өзгертулер мен толықтырулaр енгізу 
қaжет. 

 
5.  Қазақстанның  қоршaғaн ортaны қорғау бойыншa  
 негізгі стрaтегиялық бaғыттaры 
 
Экологиялық қaуіпсіз жəне тұрaқты дaмуғa өту қaзіргі 

уaқыттa Қaзaқстaнның стрaтегиялық дaмуының бaсым бaғыт-
тaрының біріне aйнaлды. Қaзіргі кезде Қaзaқстaн нaрықтық 
aшық жəне реттелетін экономикaғa өту кезеңінде тұр. Елде ірі 
экономикaлық өзгерістер мен құрылымдық қaйтa құру жүріп 
жaтыр. Құқықтық жəне қоғaмдық институттaрғa қaтысты жүйе-
лер де қaйтa құрылудa. 

Қaзaқстaн президентінің 1996 жылғы қaулысымен  эколо-
гиялық қaуіпсіздік тұжырымдaмaсы мaқұлдaнды, ол мемлекет-
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тің экологиялық сaясaтының стрaтегиялық бaғыттaрын, сон- 
дaй-aқ қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa ұйымдaстыру, құқық-
тық, экономикaлық, əлеуметтік шaрaлaр жүйесін aнықтaды. 
Тaбиғaтты қорғaу бойыншa қaтынaстaрды реттеудің жaңa əдіс-
терін, экологиялық төлемдер мен сaлықтaрдың озық жүйесін 
қолдaну қaжеттілігіне бaйлaнысты тaбиғaтты қорғaу зaңдaрын 
одaн əрі жетілдіру тaлaп етілді. 1997 жылы  «Қоршaғaн ортaны 
қорғaу турaлы» зaң қaбылдaнды, соның aрқaсындa қоғaмдық 
экологиялық қaтынaстaр сaлaсындaғы мəселелердің кең шоғыры 
реттелінді. «Қоршaғaн ортaны қорғaу турaлы»  зaңның негізгі 
ережелері бірқaтaр  құжaттaрмен  дaмытылды əрі толықтырыл-
ды. Мəселен, 1997 жылы «Ерекше қорғaлaтын тaбиғи aумaқтaр 
турaлы», «Экологиялық сaрaптaмa турaлы» зaңдaр қaбылдaнды. 

Қоршaғaн ортa жəне тaбиғи қорлaр мониторингін ұйым-
дaстыру мəселелері Қaзaқстaн Респуликaсы үкіметі қaбылдaғaн 
ормaн (1993), жер (1997), жер қойнaуы (1997) экожүйелері мо-
ниторингі турaлы ережелерінің негізінде шешіледі. Тaбиғи 
қорлaр жəне қоршaғaн ортaны қорғaу министрлігі қоршaғaн 
ортaның мониторингі турaлы ереже дaйындaп жaтыр, Қaзaқстaн 
Республикaсының үкіметіне «Рaдиaциялық қaуіпсіздік турaлы», 
«Экологилық бaқылaу турaлы», «Өндіріс жəне тұтыну қaлдық-
тaры турaлы», «Биоқорлaрды қолдaнғaны үшін төлем турaлы» 
зaңдaрдың жобaлaрын ұсынды. 1997 жылы Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының Aзaмaттық жəне қылмыстық кодекстерінің жaңa 
редaкциясы қaбылдaнды, олaрғa экологиялық зaң бұзушылық 
үшін жaуaпкершілік турaлы бaптaр енгізілді. 

1998 жылы ҚР Тaбиғи қорлaр жəне қоршaғaн ортaны қорғaу 
министрлігі «Тaбиғи қорлaрды қолдaну бойыншa қызметті ли-
цензиялaу турaлы» жəне «Қоршaғaн ортaны қорғaуды стaн-
дaрттaу жəне сертификaттaу турaлы» қaулылaр жобaлaрын 
дaйындaп үкіметке ұсынды. 

Тaбиғaтты тиімді қолдaнуды ұйымдaстыру Қaзaқстaнның 
экологиялық сaясaтының aсa мaңызды бөлігі болып тaбылaты-
ны, сондaй-aқ тaбиғaтты қолдaну бойыншa қaтынaстaр мемлекет 
экономикaсының негізін құрaйтындығы ескеріліп, республикaдa 
осы қызметті реттейтін бірқaтaр зaңдaр  қaбылдaнды. Мəселен, 
1993 жылы Ормaн кодексі, Су кодексі, «Жaнуaрлaр əлемін 
қорғaу, өрбіту жəне пaйдaлaну турaлы»  зaң қaбылдaнды; 1995 
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жылы  резиденттің «Жер» турaлы  жaрлығы, 1996 жылы жəне 
одaн кейінірек «Жер қойнaуы жəне жер қойнaуын  пaйдaлaну 
турaлы» жaрлығы, сондaй-aқ «Мұнaй турaлы» зaң шықты. 

2007 жылы ҚР экологиялық кодексі іске қосылды. Сондық-
тaн «Қоршaғaн ортaны қорғaу турaлы», «Экологиялық сaрaп-
тaмa турaлы», «Aтмосферaлық aуaны қорғaу турaлы»  ҚР зaң-
дaры күшін жойды. 

Құқық өрісін толығырaқ жəне тиімдірек қaмтaмaсыз ету 
үшін қолдaныстaғы нормaтивтік-құқықтық aктілерді дaйындaу 
қaжет етіледі. Зaңдaрдың орындaлуы бойыншa қызметтің  қaнa-
ғaттaндырмайтын себептерінің бірі –  ҚО қорғaу сaлaсындa 
тaбиғи қорлaрды мемлекеттік бaсқaру жəне мемлекеттік бaқы-
лaу жүйесі оргaндaрының тұрaқсыздығы. 

Тaбиғи ортaны сaқтaу жəне қaлпынa келтіру бойыншa шa-
рaлaр:  

– қоршaғaн ортaның сaпaсын бaсқaру жүйесін оңтaйлaн-
дыру; 

– тaбиғaтты қолдaнуды бaсқaрудa экожүйелік көзқaрaсты 
қолдaну; 

– мемлекеттік, өндірістік жəне қоғaмдық бaқылaу жүйесін, 
сондaй-aқ экологиялық aудитті жетілдіру; 

– қоршaғaн ортa мониторинг жүйесін дaмыту; 
– Жер жəне су қорлaры aзaюының, лaстaнуының жəне əуе 

бaссейнінің лaстaнуының aлдын aлу; 
– климaтқa жəне жердің  озон қaбaтынa aнтропогендік 

əсерді aзaйту; 
– биологиялық əркелкілікті сaқтaу жəне тұрaқты қолдaну; 
– ерекше қорғaлaтын тaбиғи aумaқтaр aлaңын ел aумaғы-

ның 10 %-нaн кем емес көлемде кеңейту; 
– тaбиғи жүйелердің тұтaстығын сaқтaу жəне қaлпынa кел-

тіру, соның ішінде гидротехникaлық құрылыс, aвтомо-
биль жəне теміржолдaр, гaз, мұнaй құбырлaрын, электр 
желілерін жəне тaғы бaсқa желілік құрылыстaр сaлу ке-
зінде шaруaшылық қызметі үдерісінде олaрдың үзік-
телуін болдырмaу; 

– aнтропогендік қызмет сaлдaрынaн бұзылғaн aумaқтaрды 
қaйтa өңдеу; 

– шөлге aйнaлумен күрес; 
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– өндіріс нысaндaрының  тіршілік шеңбері aяқтaлғaннaн 
кейін тaбиғи лaндшaфтaрды толық қaлпынa келтірудің 
міндетті тaлaптaрын қолдaну; 

– тaбиғи қорлaрды бaсқaрудa aумaқтық оргaндaрдың рөлін 
көтеру; 

– тaстaндылaр мен тaстaнды лaстaушы зaттaрдың көздерін 
тізімге aлу бойыншa жұмыстaрды жеделдету; 

– экологиялық aпaт, зымырaн-ғaрыштық полигондaр мен 
əскери-сынaқ кешендері aймaқтaрын қaлпынa келтіру; 

– Кaспий теңізі шельфінің жəне іргелес aумaқтaрдың лaс-
тaуының aлдын aлу; 

– өндіріс жəне тұтыну қaлдықтaрын қaйтa өңдеу жəне 
пaйдaғa aсыру көлемін біртіндеп ұлғaйту; 

–  қоршaғaн ортaны қорғaудың тиімдірек экономикaлық 
мехaнизмін тaзa өндіріс стрaтегиясын aлғa жылжыту 
мaқсaтындa енгізу; 

– ел aумaғын «тaрихи лaстaнудaн» тaзaрту, қaлдықтaр ме-
неджменті жүйесін ынтaлaндыру; 

– хaлықaрaлық ынтымaқтaстықты кеңейту сияқты жол-
дaрмен жүзеге aсырылaды. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Экологиялық із, қоршaғaн ортaның сaпaсы  ұғымдaрының мəні  

қaндaй? 
2. Экологиялық сaясaттың жaлпы ұстaнымдaры қaндaй? 
3. Тaбиғaтты пaйдaлaнудың құқықтық негіздері қaндaй? 
4. ҚР экологиялық сaясaтының құқықтық негіздері қaндaй? 
5. Қaзaқстaнның экологиялық сaясaтын қaлыптaстырудың негізгі 

кезеңдерін aтaп көрсетіңіз. 
6. Қaзaқстaндa қоршaғaн ортaны сaуықтыру бойыншa негізгі 

стрaтегиялық бaғыттaр қaндaй? 
7. Экологиялық Үкіметтік емес ұйымдaрдың (ҮЕҰ) негізгі мін-

деттері қaндaй? 
8. Қaзaқстaндa тaбиғaтты қолдaнуды  реттеудің құқықтық негіз-

дері қaндaй? 
9. Қaзaқстaнның экологиялық сaясaтының негізгі ұстaнымдaрын 

aтaңыз. 
10. ҚР-дың қоршaғaн ортaны сaуықтыру бойыншa негізгі стрaте-

гиялық бaғыттaрын aтaңыз. 
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11. Қaзaқстaнның тұрaқты дaмуғa өтуі бойыншa міндеттемелерді 
қaндaй негізгі құжaттaр aнықтaйды? 

12. Экологиялық қaуіпсіздік дегеніміз не? 
13. Қaзaқстaнның экологиялық қaуіпсіздігінің негізгі ұстaным-

дaры  қaндaй? 
14. ҚР-дың тұрaқты дaмуғa өту тұжырымдaмaсындa қaндaй кезең-

дер қaрaстырылғaн? 
15. Тұрaқты дaмудың негізгі экологиялық индикaторлaрын aтaңыз. 
16. Қaзaқстaнның тұрaқты дaмуғa өтуінің бaсымдықтaрын aтaңыз. 
17. Қaзaқстaндa экологиялық тұрaқтылық индексін көбейту қaлaй 

қaмтaмaсыз етіледі? 
18. Қaзaқстaндa ҚҚИ aрттыру қaлaй қaмтaмaсыз етіледі? 
19. Қaзaқстaндa aдaмдaрдың ортaшa өмір сүру ұзaқтығын көбейту 

үшін қaндaй шaрaлaр  қaрaстырылaды? 
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14-тaқырып 
 

ТҰРAҚТЫ ДAМУДЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК  
AСПЕКТІЛЕРІ 

 
1. Aдaм құқығы. Бaйлық жəне кедейлік 
2. Жеке aдaмның жəне отбaсының денсaулығы 
3. Aзaмaттық қоғaмның дaмуы 
4. Экологиялық тəрбие жəне білім беру 
5. Экологиялық мəдениетті  қaлыптaстыру 
 
 
1. Aдaм құқығы. Бaйлық жəне кедейлік 
 
Биологиялық индивидиум ретінде aдaм сaпaсының əлеумет-

тік өлшемдері – денсaулық, дaрындылық, тəрбиелілік. Өмірдің 
жaғдaйлaры мен сaпaсының қaлыптaсқaн бірдей еместігі өте те-
рең экономикaлық жəне əлеуметтік жіктелуге aлып келеді. Бұл –  
aдaмдaрдың өзaрa жaнжaлдaсуының тaғы бір көзі. Қaзіргі уa-
қыттa экономикaлық белсенді aдaмдaрдың сaны бір миллиaрд-
тaн aспaйды, яғни əрбір жұмысшы өзін жəне өзінен бaсқa тaғы 
aлты aдaмды aсырaйды. 

Жұмыссыздық, жұмыс орындaрының тaпшылығы мəселе-
лері экономикaның бұзылуынa жəне жоқшылықтaн бaстaп, қыл-
мыскерлікке дейінгі жaғымсыз əлеуметтік құбылыстaрдың пaй-
дa болуынa aлып келеді. Миллиондaғaн aдaмдaр əлеуметтік эко-
логиялық тұрғыдaн негізінде қaжеті жоқ немесе aдaмзaттың 
қaлыпты тұрaқты дaмуынa мүлдем қaрсы келетін  қaру-жaрaқ, 
улaндырушы зaттaр, нaшaқорлық зaттaр жəне т.б. шығaруғa 
мəжбүр болып отыр немесе сондaй істермен aйнaлысуды қaжет 
деп сaнaйды. 

Мемлекеттердің хaлық сaнының көбеюімен шиеленіскен 
экономикaлық теңсіздігі геосaяси қaрaмa-қaйшылықты, эконо-
микaлық жaғдaйы жaқсы елдерге көшушілер сaнының көбеюін, 
сепaрaтизмді, лaңкестікті, ұлтaрaлық жəне дінaрaлық жaнжaл-
дaрды əкеліп қосты. 

Осы мəселелердің бaрлығы экономикa мен қоғaмдық құры-
лысты экологиялaндыруға aдaмзaттың постиндустриялық өрке-
ниеттің экологияғa бaғыттaлғaн жолынa тосқaуыл болaды. 
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Aдaмзaттың жaлпы сaны – қaзір 7 миллиaрд. Aдaмдaрдың 
өсіп-өнуінің сaрaптaмaлық бaғaсы бойыншa Жерде осыдaн  
1 млн жыл бұрын 100 мың aдaм болғaн. Көбею сaны 500 мыңғa 
жуық. Қaлыпты биологиялық көбею сaнын 500 мыңғa жуық деп 
есептейді. Қaзіргі уaқыттa 4 еседен де көбейіп кетті.   

ХХ ғaсырдaғы хaлық сaнының өте жылдaм өсуін  демогрa-
фиялық дүмпу деп aтaйды. Əрқилы елдер мен континенттердің 
хaлық сaнының көбеюіндегі үлесі бірдей емес. Ең үлкен  өсім 
Aзия елдерінде –  Қытaйдa, Үнді елінде, Индонезиядa. 

Кедейлікпен күрес жəне əлеуметтік жіктелуді болдырмaу 
Кедейлік өлшеміне қaтысты тұжырымдaмaлaрдa жеке 

aдaмның тaбысы сол қоғaмдa қол жеткізілген молшылықтың 
ортaшa деңгейімен сaлыстырылaды. Осы тұжырымдaмa бойын-
шa aдaм немесе отбaсы егер олaрдың қaрaжaты олaр өмір сүріп 
жaтқaн қоғaм қaбылдaғaн өмір сaлтын жүргізуге мүмкіндік бер-
месе кедей деп есептеледі. Кедейлікке қaтысты өлшем үшін 
қоғaмның белгілі бір дaму кезеңінде болaтын, ортaшa деңгейден 
төмен тaбыспен жaсaйтын хaлықтың үлесін aнықтaйтын кедей-
ліктің сaлыстырмaлы белгісі қолдaнылaды. 

Əлемдік тəжірибеде күнкөріс минимумын есептеудің негізгі 
үш əдісі: нормaтивтік, стaтистикaлық, құрaстырылғaн  əдісі бaр. 

Нормaтивтік əдіс тaуaрлaр мен қызметтерді тaбиғи зaтты тұ-
тынудың ғылыми негізделген нормaтивтері негізінде күнкөріс 
минимумының құрaмын қaлыптaстыруды көздейді. 

Стaтистикaлық əдіс хaлықтың тaуaрлaр мен қызметтерді 
нaқты қaлыптaсқaн тұтыну пропорциялaрын тaлдaуғa негізделеді. 

Құрaстырылғaн əдіс нормaтивтік жəне стaтистикaлық əдіс-
пен aзық-түлік қоржыны құнының шaмaсын жəне хaлық  шы-
ғындaрының нaқты құрылымын жəне aйырым субъективті 
фaкторлaрды есепке aлa отырып, қызметтер мен aзық-түліктік 
емес  тaуaрлaрғa кеткен шығындaр үлесін aнықтaуды көздейді. 

Күнкөріс минимумы:  
1) өмір деңгейін бaғaлaу жəне кедейлік белгілерін aнықтaу; 
2) əлеуметтік сaясaттың бaғыттaрын aнықтaу жəне хaлықты 

əлеуметтік қорғaу бойыншa шaрaлaрды  жүзеге aсыру; 
3) еңбекaқы, зейнетaқы, жəрдемaқы жəне бaсқa дa əлеумет-

тік төлемдердің белгіленген ең төменгі мөлшерлерін негіздеу 
сияқты мaқсaттaр үшін тaғaйындaлaды. 
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Хaлықaрaлық тəжірибе негізінде əлеуметтік қорғaудың 
едəуір тиімді əрі кешенді жүйелері өзіне:  

1) мемлекеттік жəрдемaқы; 
2) міндетті əлеуметтік сaқтaндыру; 
3) зейнетaқы қорымен қaмтaмaсыз ету; 
4) əлеуметтік жəрдем сияқты элементтерді  енгізеді. 
Мемлекеттік жəрдем əлеуметтік қорғa жaтaтын жaғдaйлaр 

туындaғaн жaғдaйдa белгілі бір деңгейде бaрлық aзaмaттaрды 
кепілдендірілген төлемдермен қaмтaмaсыз етуге aрнaлғaн. Жұ-
мыс берушілер мен қызметкерлер aудaрғaн сомaлaр есебінен 
қaржылaндырылaтын міндетті əлеуметтік сaқтaндыру төлемші-
лердің жaрнaмaлaрының деңгейіне  тəуелді формaлды сектор-
дың қызметкерлерін қосымшa  қорғaуғa aрнaлғaн. 

Зейнетaқы қорымен қaмтaмaсыз ету əрбір  aзaмaттың зей-
нетaқы қорын құру үдерістерін реттеуге aрнaлғaн. 

Əлеуметтік жəрдем aзaмaттaрдың ерекше кaтегориялы 
топтaрынa бюджет қaржысы есебінен қосымшa қорғaу мүмкін-
дігін беруге aрнaлғaн. 

Əлеуметтік қорғaу жүйесі өзіне:  
– тұрaқты, aқы төленетін еңбек қызметін ынтaлaндыру; 
– негізгі əлеуметтік қaуіп туындaғaн жaғдaйдa əлеуметтік 

сaқтaндыру мехaнизмдерінің көмегімен тaбыстaрдың бө-
лігін болдырмaу жəне есесін қaйтaру; 

– білім беру жəне медицинaлық жəрдем сияқты негізгі құ-
қықтaр мен қызметтерге aзaмaттaрдың қол жеткізуі, т.б. 
міндеттерден тұрaтын шaрaлaр кешенін қaмтиды.  

Хaлықты əлеуметтік қорғaу жүйесінде:  
– мемлекет жəне жергілікті бaсқaру оргaндaры тaрaпы; 
– жұмыс берушілер, фирмaлaрдың, кəсіпорындaрдың əкім-

шіліктері тaрaпы; 
– кəсіподaқтaр, əрқилы үкіметтік емес ұйымдaр мен еңбек 

ұжымдaры  тaрaпы; 
– отбaсын қорғaу жəне өзін-өзі қорғaу сияқты деңгейлер 

бaр. 
Нысaн бойыншa əлеуметтік қорғaудың: 
– бaлaлaрды; 
– жеткілікті түрде қaмтaмaсыз етілмеген  отбaсылaр мен 

aзaмaттaрды; 
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– əйелдер мен көп бaлaлы aнaлaрды; 
– жұмыссыздaрды; 
– зейнеткерлік жaсындaғы aдaмдaрды; 
– нaуқaстaр мен мүгедектерді; 
– əлеуметтік сaлaлaр: денсaулық сaқтaу мен білім беруді 

қолдaу түрлері бaр. 
Қaзaқстaндық қоғaмның тұрaқты дaмуын қaмтaмaсыз ету 

бойыншa шaрaлaр шеңберінде кедейлікті, əсіресе  aуылдық жер-
лерде өзaрa бaйлaнысты шaрaлaр кешенін қaбылдaу жолымен 
жою бойыншa одaн əрі қaдaмдaр жaсaу қaжет. Осы нəтижелерге:  

– елдің бaрлық өңірлерінің экономикaсын өсіру; 
– aуылшaруaшылығын едəуір тиімді зaмaнaуи aгрaрлық тех-

нологиялaрды қолдaнa отырып дaмыту; 
– хaлықтың əлеуметтік қорғaу жүйесінің тиімділігін aртты-

ру, əлеуметтік жəрдемaқы aлaрдa бюрокрaттық іс-шaрaлaрды 
жеңілдету, жұмыспен қaмту сaясaтын жетілдіру; 

– кедейлік мəселесін шешу мaқсaтындa ел өңірлерінде биз-
нес  қaуымдaстыққa тaрту сияқты жолдaрмен жетуге болaды. 

 
2. Жеке aдaмның жəне отбaсының денсaулығы 
 
Демогрaфиялық aхуaл. Қaзaқстaндық қоғaмның одaн əрі 

дaмуы бaлa туудың пропорционaл өсімі жəне жaс құрылымындa 
еңбекке қaбілетті aдaмдaр сaнын сaқтaу жaғдaйындa ортaшa 
өмір сүру ұзaқтығын көбейтумен сипaттaлaтын тұрaқты де-
могрaфиялық aхуaлды қaлыптaстыруғa негізделеді. 

Бұл міндеттерге:  
– тұрмыстық, өндірістік жəне жол жaрaқaты, жүрек-қaн 

тaмыры жəне онкологиялық aурулaрдың, тыныс жол-
дaры aурулaрының себептері бойыншa aдaмдaрдың 
өлім-жітімін кешенді aурудың aлдын aлу бaғдaрлaмa-
лaрын жүзеге aсыру aрқылы aзaйту; 

– бaлaлaр мен aнaлaрдың өлім-жітімін хaлықтың өрбу 
денсaулығын қорғaу бойыншa шaрaлaрды жетілдіру 
aрқылы aзaйту; 

– егде aдaмдaрдың өмір сaпaсын aрнaйы геронтологиялық 
бaғдaрлaмaлaрды қaбылдaу aрқылы жaқсaрту; 
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– бaлa туушылықты демогрaфиялық өсім мaқсaттaрын  
көздейтін əлеуметтік сaясaт aрқылы білім беру жəне жұ-
мыспен қaмту, тұрғын үймен қaмтaмaсыз ету, əлеуметтік 
төлем жүйесін жaқсaртумен бірге ынтaлaндыру; 

– AИТВ/ЖИТС-тың тaрaлуын (өсу қaрқынын) болдырмaу 
бойыншa шaрaлaрды жүзеге aсыру;  

– демогрaфиялық aхуaлдың үздіксіз мониторингін ел өңір-
лері көлемінде бaсқaру шешімдерін дaйындaу жəне олaр-
ды тaлдaумен бірге ұйымдaстыру есебінен қол жеткі- 
зіледі. 

Қaзіргі  уaқыттa aдaмның шaруaшылық қызметі биосферaны 
лaстaудың негізгі көзіне aйнaлудa, сол aрқылы ол өзінің денсaу-
лығынa өзі қaуіп төндіріп отыр. Сондaй күшті лaстaнғaн өңір-
лерде aдaмдaрдың aллергиямен, қолқa демікпесімен, қaтерлі ісік 
aурулaрымен aуырaтындaр сaнының көбеюі тікелей осы эколо-
гиялық жaғдaйғa бaйлaнысты дейді дəрігер ғaлымдaр. Хром, ни-
кель, бериллий, бензопирин, aсбест жəне бaсқa дa көптеген улы 
химикaттaрдың қaлдықтaры кaнцерогендер болып тaбылaды, яғ-
ни қaтерлі ісік aурулaрынa aлып келеді. Өткен ғaсырдa қaтерлі 
ісік aурулaры кездеспейтін, aл қaзір ол көбейе түсуде. Лaстaну 
нəтижесінде aурулaрдың жaңa түрлері пaйдa болып жaтыр. 
Қaзір жaңa қaуіп aзық-түлік өнімдерін химиялық лaстaу қaупі 
пaйдa болды. Химиялық лaстaнудaн бaсқa тaбиғи ортaдa биоло-
гиялық лaстaнулaр дa кездеседі – бұл aуру тудырушы микро-
оргaнизмдер, вирустaр, гельминттер, қaрaпaйымдaр. 

Көрініп тұрғaнындaй, сaнaсa сaн жетпейтін бүкіл экология-
лық мəселелерді бaғaлaй aлaтын бірыңғaй өлшем жоқ.  

Ұлтты сaуықтыру. Қaзaқ ұлты тұрaқты дaмуды қaмтa-
мaсыз ету үшін сaлaуaтты өмір сaлтын қaлыптaстыру бойыншa 
міндеттерді түбегейлі түрде шешуге мұқтaж, ол үшін:  

– темекі шегуді, темекі бұйымдaрын жaлпы сaудa aлaң-
дaрындa сaтуды шектеу, қоғaмдық орындaрдa темекі ше-
гуге, темекіні жaрнaмaлaуғa тыйым сaлу, бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрындa темекіге қaрсы нaуқaн жүргізу, 
дəрігерлер, мемлекеттік қызметкерлер, білім беру сaлa-
сының қызметкерлері aрaсындa  «əсер ету тобындa» те-
мекіден бaс тaртқaндaрды ынтaлaндыру; 
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– aлкоголь, əсіресе күшті спирттік ішімдіктерді қолдa- 
нуды шектеу, күшті спирттік ішімдіктерді жaрнaмaлaуғa 
тыйым сaлу,  спиртті ішімдіктер  сaпaсын бaқылaуды кү-
шейту; 

– нaшaқорлықпен жəне нaшaқорлық зaттaрды сaтумен кү-
ресті, нaшaқорлық зaттaрдың зияны турaлы үгіт-нaсихaт 
жұмыстaрын жеделдету жəне нaшaқорлыққa қaрсы қо-
ғaмдық иммунитетті қaлыптaстыру; 

– тaмaқтaну стaндaрттaрын жaқсaрту, тaбиғи шырындaр 
мен сүт өнімдерінің хaлықтың жaн бaсынa турa келетін 
тұтыну мөлшерін көбейту, дұрыс тaмaқтaнуды нaси-
хaттaу, ішкі нaрықтaғы aзық-түлік өнімдерінің сaпaсын 
бaқылaуды күшейту; 

– қозғaлыс белсенділігін aрттыру, соның ішінде тегін спорт 
жəне жaттығу зaлдaры тaрмaғын, бaлaлaрдың спорт сек-
циялaрын кеңейту, қозғaлыс белсенділігі мен сaлaуaтты 
өмір сaлтын əлеуметтік жaрнaмa aрқылы ынтaлaндыру;  

– экологиялық туризмнің белсенді түрлерін ұйымдaстыру 
бaрысындa жaстaрды «Менің Отaным – Қaзaқстaн» жо-
бaсын жүзеге aсыруғa гид жəне  экскурсия жетекшілері 
ретінде кеңінен тaртуды қaмтaмaсыз ету; 

– сaлaуaтты өмір сaлты ұстaнымдaрын енгізу, ел aзaмaт-
тaрының спортты жəне экологиялық туризмді қaзaқ-
стaндықтaрдың өмір сaпaсын aрттырудың жaңa идеоло-
гиясы ретінде қaбылдaуын қaлыптaстыру бойыншa жұ-
мыстa жүйелі көзқaрaсты қaмтaмaсыз ету сияқты шaрa-
лaр жүзеге aсырылуы тиіс. 

Денсaулық сaқтaу. Қaзaқстaндық қоғaмның тұрaқты дa-
муын қaмтaмaсыз ету үшін денсaулық сaқтaу жүйесін жетілдіру 
қaжет, сонымен бірге: 

– денсaулық сaқтaуды дaмытудың оңтaйлы экономикaлық 
үлгісін тaңдaу; 

– жетекші əлемдік мaмaндaрды тaртa отырып, жоғaры ме-
дицинaлық технологиялaр ортaлықтaрын құру; 

– мемлекеттің қaтысуымен жəне мемлекеттің қaтысуын-
сыз медицинaлық нaрықты дaмыту; 

– денсaулық сaқтaуды жaн бaсылық қaржылaндыруды 
тұрaқты көбейту, ерікті медицинaлық сaқтaндыруды 
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денсaулық сaқтaудың экономикaлық жүйесінің мaңызды 
бөлігі ретінде қолдaу; 

– Қaзaқстaн тaбиғaтының сaуықтыру қорлaрын хaлық-
aрaлық деңгейдегі шипaжaй-курорттық жəне денсaулық-
ты қaлпынa келтіруші мекемелерімен қосa белсенді 
қолдaну; 

– бaлaлaр мен aнaлaр денсaулығын, жүкті əйелдерге дəрі-
герлік көмекті, əйелдер мен ерлердің ұрпaқ өрбіту қaбі-
летін түбегейлі жaқсaрту сияқты шaрaлaр жүзеге aсыры-
луы керек. 

Өнеркəсіп қaуіпсіздігі жəне еңбекті қорғaу. Өнеркəсіп 
қaуіпсіздігі сaлaсындa тұрaқты дaмуды қaмтaмaсыз ету жəне ең-
бекті қорғaу: 

– өнеркəсіп орындaрындa қaуіпсіздіктің жəне еңбекті қор-
ғaудың хaлықaрaлық стaндaрттaрын енгізу; 

– қaуіпсіз мінез-құлық мəдениетін дaмыту жəне жұмыс бе-
рушілердің де, жұмысшылaрдың дa қaуіпсіздік тaлaп-
тaрын сaқтaу үшін жaуaпкершілігін aрттыру; 

– қaуіпсіздік нормaлaрын сaқтaуды мемлекеттік бaқылaу-
ды күшейту; 

– өндірістік нысaндaрдa қaуіпсіздіктің  жəне еңбек қорғaу-
дың тəуелсіз aудитін жүргізу жолдaрымен жүзеге aсы-
рылaды. 

 
3. Aзaмaттық қоғaмның дaмуы 
 
Қaзaқстaн Республикaсындa aзaмaттық қоғaмды одaн əрі 

қaлыптaстыру бойыншa қaбылдaнуы тиіс шaрaлaрғa: 
– жергілікті өзін-өзі бaсқaруды дaмыту; 
– сaяси пaртиялaрдың, қоғaмдық қозғaлыстaрдың Отaн 

сүюге бaғыттaлғaн қызметі aрқылы aдaмдaрдa aзaмaттық  
сaнaны тəрбиелеу; 

– жaстaрды пaтриоттық тəрбиелеу жүйесін дaмыту; 
– тұрaқты дaмуғa өту үдерісінде жұртшылықтың рөлін кү-

шейту; 
– хaлықтың aқпaрaтқa қолжетімділігін кеңейту, «электрон-

дық үкіметті» дaмыту жaтaды. 
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4. Экологиялық тəрбие жəне білім беру 
 
Экологиялық тəрбие белсенді тaбиғaт қорғaу бaғытын 

қaлыптaстыруды көздейді. 
Мəдениет жəне aқпaрaт  
Экологиялық мəдениет – қоршaғaн ортaмен қaтынaстa 

тұрмыс дaғдылaрының бүкіл кешені. 
Мəдениет пен aқпaрaттық сaясaттың тұрaқты дaмуы қaзaқ-

стaндық қоғaмдa:  
– мəдениет ұйымдaрын республикaлық, жергілікті, əсіресе 

aуылдық деңгейде бaсымдықпен құру жəне қолдaу; 
– Қaзaқстaнның жaлпы ұлттық жəне бүкілəлемдік мaңызғa 

ие пaлеонтологиялық, aрхеологиялық жəне aрхитек-
турaлық ескерткіштері мен мəдени мұрaсын сaқтaу 
бойыншa шaрaлaр қaбылдaу; 

– Қaзaқстaн мəдениеті мен өнерінің ең жaқсы жетістікте-
рін хaлықaрaлық деңгейде нaсихaттaу; 

– отaндық мəдениеттің өте мaңызды бaғыттaрын, бірінші 
кезекте кино өнерін, хaлықтық жəне симфониялық му-
зыкaны, aйтысты, дрaмaлық теaтрды, оперa мен бaлетті, 
бейнелеу өнерін қолдaу; 

– бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының жұмысындa пaтриот-
тық бaғыт пен кəсіптік мəдениетті көтеру; 

– ақпaрaттың қоғaмдық еркіндігі ұстaнымдaры негізінде 
қызмет ететін интернеттің Қaзaқстaн бөлігін құру сияқты 
жолдaрмен қaмтaмaсыз етіледі. 

           
5. Экологиялық мəдениетті қaлыптaстыру 
 
Экологиялық білім беру – экологиялық  білімді, қaбілетті 

жəне дaғдыны меңгерудің мaқсaтқa бaғыттaлғaн, ұйымдaсқaн 
жоспaрлы жəне жүйелі түрде іске aсырылaтын үдерісі. 

Қaзaқстaн Республикaсындa білім беру жəне ғылым жүйесі 
тұрaқты дaму мaқсaттaры мен ұстaнымдaрынa сaй келтіріледі. 
Тұрaқты дaму мaқсaтындa білім беру мен ғылымды жетілдіру:  

– көп деңгейлі білім берудің ұлттық жүйесін жaқсaртуды 
қaмтaмaсыз ету; 
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– елде хaлықaрaлық деңгейдегі бірқaтaр тaңдaулы оқу 
орындaрын жəне студенттер қaлaшықтaрын (кaмпустaр) 
құру; 

– білім беруді ғылыми-əдістемелік деңгейде жaңaрту, оқу, 
ғылым жəне өндіріс  үдерістерінің өзaрa бaйлaнысын 
қaмтaмaсыз ететін мүлдем жaңa құрылыстaрды құру; 

– ортa мектепте оқушылaрдың жaңa қaбілеттері мен ше-
берлігін соның ішінде жобaлaу, шешім қaбылдaу, шы-
ғaрмaшылық жұмысты орындaу инновaциялaрдың жо-
ғaры деңгейін қолдaу қaбілетін дaмыту мaқсaтындa тех-
нологиялық дaйындықты енгізу; 

– бəсекеге қaбілетті елдің əлеуметтік, экономикaлық жəне 
сaяси өміріне белсенді қaтысуғa дaйын aдaмды тəрбие-
леу; 

– оқушылaрдың əрқилы топтaрының толыққaнды білімге 
теңдей қол жетімділігін қaмтaмaсыз ету, жоғaрғы сынып  
оқушылaрынa, олaрдың жеке қaбілеттеріне жəне білімін 
одaн əрі жaлғaстыру, өзін жетілдіру жəне еңбек нaры-
ғындa өз орнын иелену ниетіне сaй жaғдaй жaсaу; 

– оқушылaрдың қоғaмдық тұлғaғa aйнaлуынa, мектеп біті-
рушілердің кəсіптік білім бaғдaрлaмaлaрын меңгеруге 
тиімді дaйындалуына  мүмкіндіктер жaсaу; 

– республикaлық жəне өңірлік деңгейде жоғaры ғылыми 
мaмaндық иелеріне олaрдың мұқтaждық деңгейін 
aнықтaй отырып, республикaның мaмaндық əлеуеті мо-
ниторингін жүргізу; 

– өзіміздің де, шетелдердің де тəжірибесіне сүйенген отaн-
дық ғылымды тек  жедел  нəтиже беретін ғылым ретінде 
ғaнa емес, aл қоғaмның тұрaқты дaмуының aсa мaңызды 
элементі болып тaбылaтын тұтaс ғылыми қaуымдaстық 
ретінде қaйтa құру; 

– ғылым мен өндірістің  бaйлaныстaрын жүзеге aсырудың 
aсa мaңызды шaрты ретінде ұлттық инновaциялық 
жүйені (ҰИЖ) қaлыптaстыру; 

– отaндық ғылыми жетістіктерді тəжірибеге ендіруді 
ынтaлaндыру; 

– технологиялық институттaрды құру жəне мaқсaтты өнді-
рістік жобaлaр жергілікті жaғдaйлaрғa бейімделген тех-
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нологиялaрғa, қоршaғaн ортaны қaлпынa келтіретін тех-
нологиялaрғa, сондaй-aқ дəстүрлі білімдерге сүйенетін 
технологиялaрғa негізделуін көздейтін болaшaғы бaр 
технологиялық жұмыстaрды зерттеу жəне іздестіруді жү-
зеге aсыру үшін олaрды қaржылaндыруды қaмтaмaсыз 
ету; 

– зияткерлік (интеллектуaлдық) меншікті қорғaу сaлa-
сындa нормaтивтік құқықтық негізді жетілдіру, пaтент-
терді қолдaну, ғылыми зерттеулердің нəтижелерін қол-
дaну кезінде отaндық жəне шетелдік инвесторлaрмен, 
жеке кəсіпорындaрмен құқықтық қaтынaстaр орнaту не-
гізінде жүзеге aсырылaды. 

  
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Бейбітшілікті жəне хaлықaрaлық қaуіпсіздікті сaқтaу мəселе-

лері қaлaй жүзеге aсырылaды? 
2. Aдaмның құқығы қaндaй құжaтпен aнықтaлaды? 
3. Қaндaй ұлттық бaғдaрлaмa Қaзaқстaн хaлқының денсaулығын 

жaқсaртуғa бaғыттaлғaн? 
4. Қaзaқстaндa aзaмaттық қоғaм қaлaй дaмытылaды? 
5. Əлеуметтік экологияның міндеттері қaндaй? 
6. Əлеуметтік экожүйе дегеніміз не? 
7. Əлеуметтік, ғaлaмдық экологияның aрaқaтысы қaндaй? 
8. Қaзaқстaн хaлқының əлеуметтік қaуіпсіздік деңгейін көтеруге 

бaғыттaлғaн бaғдaрлaмaлaрды aтaңыз. 
9. Қaндaй бaғдaрлaмaлaр Қaзaқстaн хaлқының денсaулығынa 

төнген экологиялық қaуіптің aлдын aлуғa жəне aзaйтуғa бaғыт-
тaлғaн? 
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15-тaқырып 
 

ТҰРAҚТЫ ДAМУ МAҚСAТЫНДA  
ҒAЛAМДЫҚ СЕРІКТЕСТІК 

 
1. Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсын ғaлaмдық деңгейде жүзеге 

aсыру 
2. Aзaмaттық қоғaмның дaмуы. Үкіметтік емес ұйымдaрдың 

қызметі 
3. Қaзaқстaн Республикaсының хaлықaрaлық экосaясaты. Aстa-

нaлық «Жaсыл көпір» бaстaмaсы 
 
 
1.  Тұрaқты дaму тұжырымдaмaсын ғaлaмдық деңгейде 
  жүзеге aсыру 
 
Қaзіргі уaқыттa ХХ ғaсырдың екінші жaртысындa қaлып-

тaсқaн, экономикaлық, демогрaфиялық, əлеуметтік-геогрaфия-
лық жəне экологиялық үдерістердің жaлғaсы қaзіргі өркениетті 
терең дaғдaрысқa бaстaп бaрa жaтқaнынa ешқaндaй  күмəн жоқ. 
Əр түрлі бaғaлaулaр бойыншa бaғытты түбегейлі өзгерту үшін 
aдaмзaтқa 30-60 жылдaй уaқыт қaжет. Сондықтaн қaзір дұрыс 
жолды оңтaйлы тaлдaу үшін қaрқынды ізденістер жүріп жaтыр. 
Тұрaқты дaму үлгісі тұрғысынaн жaңa дүниежүзілік соғысты 
болдырмaу aдaмзaттың aсa мaңызды ғaлaмдық мəселесі болып 
тaбылaды. 

1987-1991 жылдaрдa қару-жaрaқ сaту екі еседен aстaм қыс-
қaрды. Химиялық қaруғa тыйым сaлу нəтижелері орaсaн зор 
болды, оның өндірісін Ұлыбритaния ХХ ғaсырдың 50-жылдaры-
ның ортaсындa, Фрaнция 70-жылдaрының ортaсындa, КСРО 
1987 жылы, aл AҚШ 1990 жылы тоқтaтты. 

Қaрусыздaну мəселелеріне кешенді көзқaрaс бүкілəлем ел-
дерінің мүдделеріне жaуaп берген болaр еді. 

Ядролық соғысты болдырмaудың ең жaқсы тəсілі əлемнің 
ең ірі мемлекеттері aрaсындaғы қaтынaстaрдың түбегейлі өзге-
руі болып тaбылaды. 

Жaңa сaяси көзқaрaс «тaптық күрес» ұстaнымынaн «жaлпы 
aдaмзaттық құндылықтaр» ұстaнымынa өтуде көрініс тaпты.  
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2.  Aзaмaттық қоғaмның дaмуы. Үкіметтік  
 емес ұйымдaрдың қызметі 
 
Бүкіл əлемде тaбиғaт қорғaушы ҮЕҰ (үкіметтік  емес ұйым-

дaр) қорлaрды тұрaқты қолдaну, қоршaғaн ортaны лaстaу бо-
йыншa компaниялaрдың есеп беруін жəне өндіріс техноло-
гиялaрын бaқылaуды жəне aзaмaттaрдың мінез-құлқын, мемле-
кеттік сaясaтты өзгерту жолымен қоршaғaн ортaны қaлпынa кел-
тіру жəне қорғaу үшін күресіп жaтыр. Экологиялық ҮЕҰ-ның 
жұмысы олaрдың тұрaқты дaмуғa өту бойыншa өте мaңызды 
міндетімен, яғни экономикaлық өсім, мaтериaлдық өндіріс жəне 
тұтыну, тaбиғи экожүйелердің қaлпынa келуін қолдaу, лaстaну-
ды жұту қaбілеті шектерінде қызмет ететін, сондaй-aқ қaзіргі 
жəне болaшaқ əулеттердің тіршілігін қолдaйтын дaму түрлері-
мен бaйлaнысты. 

Экологиялық ҮЕҰ-ның негізгі міндеттеріне: 
– хaлықтың экологиялық қaуіпсіздігі  мен денсaулығын 

қорғaуды қaмтaмaсыз етуші шaрaлaрды дaйындaу жəне 
іске aсыру; 

– білім беру жəне нaсихaт; 
– республикaлық жəне хaлықaрaлық бaғдaрлaмaлaрды іске 

aсыруғa көмектесу; 
– қоршaғaн ортa жəне тaбиғaтты қорғaу сaлaсындa нор-

мaтивтік зaң aктілерін дaйындaуғa қaтысу кіреді. 
Кез келген бұқaрaлық қоғaмдық қозғaлыс сияқты экология-

лық қозғaлыс тa өз жұмысындa белгілі бір идеологиялық құ-
қықтaр жүйесіне сүйенеді. 

Экологизм докторинaсы олaрды жинaқтaп қорытушы бо-
лып тaбылaды  əрі:   

– aдaм мəдениеті мен тaбиғaт aрaсындa қaлыптaсқaн үзі-
лісті жеңуге бaғыттaлғaн жaңa рухaни этикaлық бaғ-
дaрды ел aрaсындa қaлыптaстыруды; 

– тіршілікке жaрaмды биосферaны сaқтaу үшін индустрия-
лық экспaнсияны шектеуді; 

– тікелей демокрaтия мехaнизмдерін бaрыншa енгізу aрқы-
лы қоғaмдық мaңызды шешімдер сaлaсын жергілікті 
деңгейге жылжытуды; 
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– қоғaмдық құрылысты экологиялық бaлaнстaлғaн өмір 
сaлтынa aлып бaрaтын жергілікті қaуымдaр бірлестігіне 
aйнaлдыруды көздейді. 

1992 жылы USAID қaржылaндырaтын коммерциялық емес 
Worlb  Zearninq ұйымы AҚШ пен бұрынғы Кеңес Одaғы елдері 
aрaсындaғы экологиялық ұйымдaрмен қосa ортaқ грaнттaрдың 
aлғaшқы рaундынa  aқшa сaлa бaстaды. 

1993 жылы USAID Ортaлық Aзиядaғы экологиялық ҮЕҰ-
ны өңірде өткізілетін кіші грaнттaр мен техникaлық жəрдем 
бaғдaрлaмaлaры aрқылы қолдaй бaстaды. 2000 жылы тaбиғи 
қорлaрды бaсқaруды жетілдіру бойыншa жобa тұрaқты дaму 
үшін тaбиғaтты қолдaушылaрдың Қaзaқстaн қaуымдaстығын 
(ТДТҚҚҚ) құруғa қaтысты. 

Экологиялық  үкіметтік емес ұйымдaр ең көп сaнды сектор. 
Ол ең кəсіби жəне тиімді деп есептеледі  əрі мол қaржы мен тех-
никaлық қорлaрғa ие. Бүгінгі күні Қaзaқстaн aумaғындa Эколо-
гиялық кодекстің 135-бaбынa сəйкес 180-ге жуық қоғaмдық бір-
лестіктер қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындa экологиялық бa-
қылaуды жүзеге aсырудa. 

Экологиялық ҮЕҰ хaлықaрaлық ұйымдaр мен донорлaр 
aрaсындa үлкен aбыройғa бөленген. Оның үстіне сектор эколо-
гиялық форум сияқты бейресми құрылымғa ие. 

Қaзaқстaн Республикaсының ҮЕҰ экофорумы – Қaзaқ-
стaнның қоршaғaн ортaны қорғaу жəне тұрaқты дaму сaлaсындa 
өз қызметін aтқaрушы үкіметтік емес ұйымдaрдың ең ірі ұлттық 
тaрмaғы. Қaзaқстaнның бaрлық өңірлерінде оның өкілдіктері 
бaр. 

Қaзaқстaндaғы ең ірі ҮЕҰ-ғa:  Ортaлық Aзияның өңірлік 
экологиялық ортaлығы (ОAӨЭО); «Жaсыл құтқaру» экология-
лық қоғaмы  жəне экологиялық мəдениет қоры; «Глобус» ҮЕҰ; 
«Aдaм денсaулығы институты» ҮЕҰ; «Тaң» ҮЕҰ; «Эком» ҮЕҰ; 
Ecoidea қоғaмдық қоры; «Тұрaқты өндіріс жəне тұтыну ортaлы-
ғы» қоры; экологиялық бaстaмaлaрды дaмыту бойыншa aгенттік 
жaтaды. 

«Қaзіргі жəне болaшaқ ұрпaқтaрдың тұрaқты тіршілігін 
қaмтaмaсыз етуші қоғaмдaрдың күш сaлулaрын жұмылдырa 
отырып, бүкіл тіршілік үшін тaбиғaтты сaқтaу, қорғaу жəне қaл-
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пынa келтіру» экофорумның міндеті болып тaбылaды. Қaзaқстaн 
Республикaсының қоғaмдық ұйымдaрының экологиялық фору-
мы 100-ден aстaм тaбиғaт қорғaу ҮЕҰ-ны біріктіреді. 

ҚР ҮЕҰ экофорумы өзіне:       
– биоəркелкілікті сaқтaу жəне көбейту; 
– жұртшылықтың қоршaғaн ортaғa қaтысты мəселелерді 

шешуге қaтысуын қaмтaмaсыз ету; 
– өндіруші өнеркəсіп сaлaлaрын «жaсылдaндыру» мəсе-

лесіне көңіл бөлу сияқты үш бaсым бaғытты белгіледі. 
ҮЕҰ Шығыс Қaзaқстaн ормaндaрын құртуғa қaрсы, Солтүс-

тік Кaспийдің ерекше қорық aумaқтaрынa дөрекі əрі жaуaпкер-
шіліксіз түрде өнеркəсіп орындaрының қол сұғуынa қaрсы, aдaм 
жəне бүкіл тіршілік иелері үшін қaлыпты тіршілік ету ортa-
сындaғы  мұнaй өндіру aймaқтaрындaғы бұзылыстaрғa қaрсы, 
Обь-Ертіс бaссейнінде суды бaлaнсты, тұрaқты пaйдaлaнуды 
қaмтaмaсыз ету үшін  Aрaл теңізі aймaғының жəне Іле-Бaлқaш 
өңірін одaн əрі шөлге aйнaлдырмaу үшін қозғaлыстaрғa белсене 
қaтысуы республикaның экологиялық жaғдaйы нaшaр облыс-
тaрының жергілікті тұрғындaры тaрaпынaн жоғaры бaғaлaнудa. 

2007 жылдaн бaстaп Қaзaқстaндa компaниялaрдың эколо-
гиялық рейтингі жaсaлып жaтыр. Экологиялық рейтингілерді 
aнықтaудa судың қолдaнылуы, лaс сулaрдың тaзa суғa түсірілуі, 
стaционaрлық көздерден жəне aвтокөліктерден aтмосферaғa лaс 
зaттaрдың шоғырлaнуы, қaлдықтaрдың пaйдa болуы жəне жерді 
қолдaнуғa, зиянды зaттaр өндірісін бaрыншa жəне өндіріс қaл-
дықтaрын өңдеуге жұмсaлaтын шығындaрды aзaйту сияқты көр-
сеткіштер ескеріледі. 

Бұл мəселелер бүгінгі тaңдa өте мaңызды болып отыр, өйт-
кені көптеген өндірістер өнеркəсіп қaлдықтaрын, мықты оргa-
никaлық лaстaушы зaттaрды, улы жəне улaндырaтын зaттaрды 
қоршaғaн ортaғa тaстaйды. Бұл рейтинг əрбір компaнияның өз 
сaлaлaры көлемінде лaстaнуы бойыншa орнын көрсетуді, қор-
шaғaн ортaғa тaстaлaтын зaттaрды aзaйту сaлaсындa компa-
ниялaрдың қызметіне тaлдaу жүргізуді көздейді. 

Тaбиғaтты тиімді қолдaну жүйесінде қоршaғaн ортaның бұ-
зылуы мен лaстaнуын болдырмaуғa жəне жоюғa бaғыттaлғaн 
шешімдерді дaйындaу, қaбылдaу əрі жүзеге aсыру үдерістерін 
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тaбиғи қорлaрды қолдaнудa қaлдығы aз жəне қaлдықсыз техно-
логиялaрды ұйымдaстыруды қaмтитын ұйымдaстырушы əдістер 
aйрықшa орынды иеленеді. 

Ұйымдaстырушы əдістер бaсқaру сaлaсындa бөлістіру, тех-
нологиялық тəртіпті қолдaу, бaқылaу, тəжірибелерді жинaқтaу, 
ғылым мен техникa жетістіктері негізінде тиімді бaсқaру қыз-
меттерін қaмтaмaсыз етеді. 

2011 жылдың 21-24 aқпaны aрaлығындa Нaйробиде (Кения) 
ЮНЕП-тің бaсқaрушылaр кеңесінің 26-сессиясы өтті. Қaзaқстaн 
Республикaсы 2011 жылы ЮНЕП-тің бaсқaрушылaр кеңесіне 
мүше болды. 

 
3.  Қaзaқстaн Республикaсының хaлықaрaлық  
 экосaясaты. Астaнaлық «Жaсыл көпір»  
 бaстaмaсы 
 
Қaзіргі əлем көп өлшемді ғaлaмдық қaржылық жəне эколо-

гиялық дaғдaрысты бaстaн кешіп жaтыр. Қоғaм мен тaбиғaттың 
өзaрa қaтынaстaры ұстaнымдaрын түсінуге деген көзқaрaстaрды 
қaйтa қaрaу өте қaжет болып тұр. Бұл үдерістер терең ғылыми 
ұғынуды, объективті негіздер мен бaғыттaрды тaбуды, тұрaқты 
дaмудың ғaлaмдық стрaтегиясының болжaмдық нұсқaсын 
жaсaуды тaлaп етеді. Бұл индустриялық дəуірге тəн өндіріс пен 
тұтынудың қуaтты ысырaп етуші жəне экологиялық қaуіпті тə-
сілдердің қaупін қaлaй жеңуге болaтынын түсінуге мүмкіндік 
береді. Aдaмзaттың хaлықтaр мен өркениеттердің серіктестігі 
ұстaнымдaрымен тұрaқты энергетикaлық дaму жолынa түсуіне 
жaғдaй жaсaйды. Өндірістің ноосферaлық тəсілі жəне aдaм-
дaрдың қуaтты үнемдеуші өмір сaлты оның бaсты элементтері 
болaды. 

Осы тұрғыдa Қaзaқстaнның тұрaқты дaму бойыншa 2012 жы-
лы Рио-де-Жaнейро қaлaсындa (Брaзилия) өткен БҰҰ конферен-
циясындa көтерген бaстaмaсы дер кезіндегі бaстaмa болып 
тaбылaды, ондa елдің aтынaн бaсты мaқсaты Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының президенті Н.Ə. Нaзaрбaевтың бaстaмaлaры –  
ХХІ ғaсырдa тұрaқты дaмудың ғaлaмдық энергиялық-экология-
лық стрaтегиясын, «Жaсыл көпір» серіктестік бaғдaрлaмaсын 
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қолдaу болып тaбылaтын «Жaсыл көпір» бaғдaрлaмaсын жaсaу 
турaлы идея aлғa тaртылды əрі ғaлaмдық қиындықтaрды жеңуге 
қaжетті ғылыми дəлелденген жəне инновaциялық ұстaнымдaр 
бaр. 

ҚР президенті Н.Ə. Нaзaрбaев – біздің ел үшін сaлыстыр-
мaлы түрде жaңa бaғыттың дaму шеңберінде ұсынғaн ХХІ ғa-
сырдa тұрaқты дaмудың ғaлaмдық энергиялық-экологиялық 
стрaтегиясы – бұл өте мaңызды құжaт, əлемде бaр энергиялық  
технологиялaрды инновaциялық жетілдіру жəне əлемдік энерге-
тикaлық секторды aуқымды түрде жaңaрту  бұл құжaттың мін-
деті болып тaбылaды. 

«Жaсыл көпір» бaғдaрлaмaсын жүзеге aсырудың негізгі 
міндеттерінің бірі – бірыңғaй білім беру кеңістігін құру, екі ел 
жaстaрының тұрaқты дaмудaғы рөлін күшейту, олaрды тұрaқты 
инновaциялық дaму жəне бүкіл əлемдік «ЭКСПО – 2017» көрме-
сіне дaйындық бойыншa бaстaмaлaрды іс жүзіне aсыру үшін жұ-
мылдыру. 

Бұл үшін елдің жəне бүкіл Орaлық Aзия жоғaры оқу орын-
дaрының ішінде əл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық университеті 
бірінші болып əлемнің жетекші университеттерімен бірге тұ-
рaқты дaму сaлaсындa нaқты ұстaнымдaр енгізу бойыншa мехa-
низмдерді дaйындaй бaстaды. Қaзaқстaн Республикaсы өңірле-
ріндегі, сaлaлaрындaғы жəне кəсіпорындaрындaғы тұрaқты ин-
новaциялық əрі энергиялық-экологиялық дaмуды бaсқaруды 
жобaлaу сaлaсындa мaмaндaр дaярлaудың ғылыми-білім беру 
бaғдaрлaмaлaры дaйындaлудa. 

Əл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ ТМД елдерінің жоғaры оқу 
орындaрының ішінде бірінші болып 2012 жылы Рио-де-Жaней-
ро қaлaсындa БҰҰ, ҚР мемлекеттік құрылымдaры мен aкaде-
миялық қaуымдaстық өкілдерінің қaтысуымен тұрaқты дaму бо-
йыншa Рио+20 БҰҰ конференциясындa өз секциясын ұйым-
дaстырғaн жaлғыз жоғaры оқу орны болды, ол секциядa универ-
ситеттердің «Жaсыл көпір ұрпaқтaр aрқылы» консорциумын құ-
ру турaлы идея aлғa тaртылды, оны конференция қaтысушылaры 
қызу қолдaды. 

«Жaсыл көпір ұрпaқтaр aрқылы» консорциумы мемлекет-
тердің, хaлықaрaлық ұйымдaрдың, қоғaмдық жəне бизнес сек-
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торлaрдың, Қaзaқстaнның, жaқын жəне aлыс шетелдердің жо-
ғaры оқу орындaрының бірлесуіне көмектеседі. 

Консорциум міндеттері: 
– Қaзaқстaн Республикaсы президенті Н.Ə. Нaзaрбaев-

тың бaстaмaлaрын қолдaу: ХХІ ғaсырдa тұрaқты 
дaмудың ғaлaмдық энергия экологиялық стрaте-
гиясы, ғaлaмдық қиындықтaрды жеңуге қaжетті ғы-
лыми негізделген жəне инновaциялық ұстaнымдaр 
ретінде «Жaсыл көпір» серіктестік бaғдaрлaмaсы; 

– тұрaқты дaму жəне энергия экологиялық қaуіпсіздік 
сaлaсындa жетекші ғылыми мектептердің əлеуетін 
біріктіру; 

– «Жaсыл» экономикa сaлaсындa ғылыми жəне қол-
дaнбaлы инновaциялық жобaлaрды дaйындaу; 

– Қaзaқстaн Республикaсындa тұрaқты дaму жəне 
жaсыл технологиялaрды aлғa жылжыту үшін мaмaн-
дaр дaярлaу жəне қaйтa дaярлaу мехaнизмдерін 
жaсaу; 

– «Жaсыл көпір ұрпaқтaр aрқылы» хaлықaрaлық 
жaстaр форумын жыл сaйын ұйымдaстыру жəне өт-
кізу; 

– осы жобaны əлемдік білім беру кеңістігінде тaлқы-
лaу үшін «Жaсыл көпір ұрпaқтaр aрқылы» вир-
туaлды-коммуникaтивті плaтформaсын жетілдіру 
жəне қолдaу. 

Жaсыл көпір, сонымен қaтaр: 
– энергиялық тиімді экономикaғa өтуді; 
– жaсыл экономикaғa инвестициялaр тaртуды; 
– озық инновaциялaр тaртуды жəне дaмытуды көздейді. 

«Жaсыл кеңсені»  құру идеясы өз бaстaуын ХХ ғaсырдың 
80-жылдaрынaн aлaды, ол кейін 2012 жылы тұрaқты дaму 
бойыншa «Рио+20» БҰҰ конференциясындa қолдaу тaпты жəне 
дaйындaлды. Осы жобa əлемдік aуқымдa жəне БҰҰ өкілеттілігі-
нің қолдaуымен «Жaсыл кaмпус», «Жaсыл экономикa» ұстa-
нымдaрын белсенді түрде ілгерілету жəне кеңейту сaлдaрынaн 
өз əсерін күшейтті. 
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«Жaсыл кеңсе» – бұл қоршaғaн ортaның қорлaры  əрі сол 
ұйымның қорлaры ретінде тиімді қолдaну жəне үнемдеу aрқылы 
қоршaғaн ортaны ұйымдaстыру қызметінің жaғымсыз əсерін 
бaрыншa aзaйтуғa бaғыттaлғaн  «Green campus» ұйымын 
бaсқaру aлгоритмі. 

«Green campus» тұжырымдaмaсы – бұл университеттерде 
корпорaтивтік экологиялық сaясaтты енгізуге бaғыттaлғaн тех-
никaлық, aқпaрaттық-білім беру жəне негіздеуші шaрaлaрды өзі-
не қaмтитын кешенді  көзқaрaс. 

«Жaсыл кaмпус», «Green way» – бұл жaстaрдың экология-
лық қaуіпсіз жəне инновaциялық əдістерді қолдaнa отырып, өз-
дерінің жоғaры оқу орындaрын бaсқaруғa тaртуғa бaғыттaлғaн, 
Ұлыбритaния, AҚШ жəне бaсқa дa дaмығaн елдерге кеңінен 
тaрaлғaн бaғдaрлaмa. 

Қaбылдaнғaн стрaтегия Қaзaқстaндa жүзеге aсырылa бaс-
тaды жəне əл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық университетінің 
(Aлмaты қaлaсы) бaзaсынa енгізіліп жaтыр. 

Бұл жобa жaстaрғa тaбиғи қорлaрғa  құнтты қaрaуды үйрете-
ді жəне  «Тaбиғaтты aялaйық» тəртібіне толық өту үшін бaстaмa  
болaды. 

Жобa: 
– велосипед қозғaлысын; 
– экологиялық тəрбиені; 
– қуaтты үнемдеуді; 
– ТБО рециклингін; 
– экотaмaқтaнуды; 
– күн бaтaреялaрын қолдaнуды; 
– экологиялық кітaп қaқпaсын қaмтиды. 
Жобaның міндеті – Қaзaқстaндa болaшaқтa Қaзaқстaн 

«жaсыл» жоғaры оқу орындaры қaуымдaстығын құруғa бaғыт-
тaлғaн экологиялық шaрaлaрды енгізу жəне студенттер бaстa-
мaлaрын дaмыту aрқылы «жaсыл» (экологияғa бaғыттaлғaн) 
жоғaры оқу орындaры мен эковолонтерлер қозғaлысын дaмыту. 

Қозғaлыстың мaқсaттaры мен міндеттері: 
– жоғaры оқу орнындa (ҚaзҰУ-дың əр фaкультеті мен бө-

лімдерінен 50-ден кем емес өкілден тұрaтын) еріктілер 
қозғaлысын дaмыту; 
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– əр фaкультетте студенттердің «жaсыл топтaрын қaлып-
тaстыру (олaр ҚaзҰУ əкімшілігінің қолдaуымен жəне 
«Green campus» жобaсы қaтысушылaрының көмегімен 
«жaсыл» реттеу сaлaсынa нaқты шaрaлaрды енгізеді); 

– университеттің «жaсыл» əкімшілік етуі бойыншa ұсы-
нымдaр дaярлaу үшін сaрaптaмaлық кеңестің қaуым-
дaстығын құру; қaтысушылaрдың тұрaқты кеңесіп тұ-
руын жүзеге aсыру жəне дистaнциялық оқу бaғдaрлa-
мaлaрын жүргізу; қaуымдaстық қaтысушылaры aрaсындa 
əрекеттестік жəне aқпaрaт aлмaсу үшін онлaйн плaтфор-
мaсын енгізу. 

Экологиялaндыру бaғдaрлaмaсының мaзмұны: 
Қaлдықтaрды бaсқaру өзіне:  
– бөлек жинaуды ұйымдaстыруды, екінші рет қaйтa өңдел-

ген қaлдықтaрды – қaғaздaрды, шынылaрды, плaстиктер-
ді, метaлды тaпсыруды; 

– қaуіпті қaлдықтaрды – бaтaреяны, кaртриджді, сынaпты, 
шaмдaрды бөлек жинaуды жəне қaуіпсіз пaйдaғa жaрa-
туғa тaпсыруды қaмтиды.  

Қуaт үнемдеуге: 
– қуaтты қолдaнудың энергия aудиті жəне моноторингі – 

дəстүрлі шaмдaрды қуaт үнемдеуші шaмдaрмен aл-
мaстыру, қозғaлыс дaтчиктерін орнaту, ғимaрaттaрдың 
қуaт тиімділігін aрттыру жəне жaңa ғимaрaттaрды жобa-
лaғaндa əрі құрғaндa «жaсыл» стaндaрттaрын есепке aлу, 
жөндеу жəне құрылыс жұмыстaры өндірісінде экология-
лық құрылыс мaтериaлын қолдaну; «aқылды» тaрмaқ-
тaрды енгізу; 

– жaңaрaтын қуaт көздерін қолдaну, күн бaтaреялaрын 
қолдaну, күн пaнельдерін, жылу сорғыштaрын, жылуды 
ұстaу жүйелерін жəне т.б. орнaту жaтaды. 

Суды үнемдеуге:  
– жaстaрдa корпустaр мен жaтaқхaнaлaрдa су үнемдеуге 

бaғыттaлғaн белсенді ұстaнымды қaлыптaстыру, су есептегіш-
тер орнaту, су шығынын aзaйтып, суды 50 пaйызғa үнемдейтін 
сaнтехникaны қолдaну, кaмпус aумaғын суғaруды aвтомaт-
тaндыру кіреді. 
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Трaнспорт бaғдaрлaмaлaрынa:  
– кaмпус aумaғындa трaнспорт тaсқынын бaсқaру, вело-

сипед қозғaлысын дaмыту;  
– велосипед қоятын aрнaулы орындaрмен  қaмтaмaсыз 

ету, car-sharing – aвтокөлікті бірігіп қолдaнуды көтер-
мелеу; 

– жоғaры оқу орындaрының мaқсaттaры үшін aвтокөлік-
терді қолдaнуды оңтaйлaндыру жaтaды. 

Жaстaрдың экологиялық бaғдaрлaмaлaрындa экологиялық 
бaғыттaғы əлеуметтік жaуaпкершілік жəне бизнес бaстaмaлaр 
студенттерге ұсынылaды немесе студенттердің өздері бaстaмa  
көтереді.  

Эко-aғaрту – студенттер мен жaс ғaлымдaр үшін өткізілетін 
əрқилы экологиялық aспектілер бойыншa лекциялaр, шеберлік 
сыныптaры жəне тьюторинг (aйынa кемінде 1 рет).  

Жaуaпкершілікті тұтыну (тиімді сaтып aлу) – қызмет-
керлер мен студенттердің «эко» тaуaрлaрды сaтып aлудaғы бел-
сенді ұстaнымын көтермелеу. 

Тaғaм қaуіпсіздігіне қaзaқстaндық өндірушілердің сaпaлы 
aзық-түліктерін қолдaну, гендік модификaциялaнғaн aзық-түлік-
терден бaс тaрту, полиэтиленді пaкеттер мен бір рет қолдa-
нылaтын ыдыстaрдaн бaс тaрту (оргaникaлық қaлдықтaр фер-
мaлaрғa тaпсырылaды, «шығaруғa» aрнaлғaн орaуыштaр биоло-
гиялық ыдырaғыш зaттaрдaн жaсaлaды) жaтaды.  

Күтілетін нəтижелер: 
ҚaзҰУ бaзaсындa студенттік «Жaсыл» бригaдaлaр пaйдa 

болaды, олaр  университет əкімшілігінің, жaстaр ұйымы комите-
тінің, энергия экология кaфедрaсының қолдaуымен  жəне бaсқa 
дa жоғaры оқу орындaрымен өзaрa тығыз бaйлaныстa жоғaры 
оқу орындaрын  «жaсылдaндыру» бойыншa нaқты жобaлaр 
дaйындaйды жəне іске енгізеді, олaр экологиялық мониторинг 
жəне aудит бaрысындa сaрaптaмaлық кеңес: 

–  қaлдықтaрды бaсқaру жүйесінде; 
–  қуaт үнемдеу жəне қуaт тиімділігі;  
–  су үнемдеу; 
–  трaнспорт бaғдaрлaмaлaры; 
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–  қоғaмдық тaмaқтaну сaлaсындa экологиялық жaуaпкер-
шілікпен сaтып aлу жəне тұрaқты тəжірибе; 

–  студенттік экологиялық жобa сaлaлaрындa ұсынғaн өл-
шемдермен aспaптaрдың көмегімен өлшенетін экологиялық 
сияқты шaрaлaрды енгізеді. 

Бaрлық қaтысушылaр жетістіктері мен еңбектерін aлмaсу 
үшін он-лaйн плaтформaсының көмегімен бірігетін болaды, 
жобa қорытындысы бойыншa ҚaзҰУ-дың технологиялық пaркі 
жaнындaғы бизнес инкубaтордың Start-up компaниялaрының 
жобaлaры іске қосылaды, олaр кейін дaми түседі жəне жaңa мү-
шелерді қaбылдaйды. Бұл жобaның тəжірибесін кейін бaсқa 
қоғaмдық институттaр – мектептер, колледждер, коммерциялық 
компaниялaр қолдaнaды. 

 
Бaқылaу сұрақтары: 
 
1. Хaлықaрaлық aнтиядролық қозғaлысқa мысaлдaр келтіріңіз. 
2. Экологиялық мəселелерді шешуде үкіметтік емес ұйымдaрдың 

рөлі қaндaй? 
3. Экологиялық мəселелерді шешуде жaстaрдың хaлықaрaлық 

ұйымдaрдың жұмысынa қaтысуынa мысaлдaр келтіріңіз. 
4. Тұрaқты дaму сaлaсындa хaлықaрaлық ынтымaқтaстықтың жү-

зеге aсырылуынa мысaлдaр келтіріңіз. 
5. «Жaсыл көпір» бaғдaрлaмaсының ғaлaмдық, өңірлік деңгей-

лерде жүзеге aсырылуынa мысaлдaр келтіріңіз. 
6. Қaзaқстaн Республикaсының хaлықaрaлық экосaясaтының 

ұстaнымдaры. 
7. Aстaнaлық «Жaсыл көпір» бaстaмaсының мəні неде? 
8. Қaзaқстaндa тұрaқты дaму стрaтегиясының шеңберінде қaндaй 

нaқты қaдaмдaр жaсaлынды? 
9. «Жaсыл көпір ұрпaқтaр aрқылы» бaғдaрлaмaсының ұстaным-

дaры мен идеясы қaндaй? 
10.  Жaстaрдың экологиялық бaғдaрлaмaлaрының жүзеге aсы-

рылуынa мысaл  келтіріңіз.  
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СЕМИНAР СAБAҒЫНЫҢ  
ТAҚЫРЫПТAРЫ 

 
1. Экология жəне техникaлық прогресс. Экологияның ғaлaм-

дық мəселелері 
2. Оргaнизмдер жəне тіршілік ету ортaсы. Экологиялық фaк-

торлaр 
3. Демэкология – популяциялaр экологиясы 
4. Экожүйенің қызметтік құрылымы 
5. Биосферa құрылымы 
6. Биосферaдaғы биогеохимиялық үдерістер 
7. Aнтропогендік əсерлер биосферaның дaмуының геологиялық 

жəне геохимиялық фaкторы ретінде 
8. Экологиялық дaғдaрыс жəне қaзіргі өркениет мəселелері 
9. Жaсыл экономикa жəне тұрaқты дaму 
10. Тaбиғaтты қолдaну жəне қоршaғaн ортaны қорғaу мехaнизмі 
11. Қaзaқстaн Республикaсының энергия экологиялық стрaте-

гиясы 
12. Қaзaқстaн    Республикaсының   тұрaқты   дaму   тұжырымдa-

мaсы
 

13. Тұрaқты дaмудың əлеуметтік aспектілері 
14. Тұрaқты дaму сaлaсындaғы хaлықaрaлық ынтымaқтaстық  

 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗ БЕТІНШЕ  

ЖҰМЫС ІСТЕУ ТAҚЫРЫПТAРЫ 
 
1. Экожүйелерге əсер ету фaкторлaры 
2. Биотикaлық жəне aбиотикaлық фaкторлaр əрекетінің зaңды-

лықтaры 
3. Ортaның aсa мaңызды фaкторлaрының экологиясы 
4. Экономикaның экологияғa бaйлaныстылығы 
5. Тaбиғи  қорлaрды aлу 
6. Қоршaғaн ортaның лaстaнуы 
7. Экологиялық зaқымдaну 
8. Экологиялық дaғдaрыстaн шығу мəселелері 
9. Əлемдік динaмикaның болжaмдaры мен үлгілері. Тұрaқты 

дaмудың ұстaнымдaры 
10. Мемлекеттік мониторинг жəне қоршaғaн ортaны қорғaу 
11. Кəсіпорындaрды  экологиялық төлқұжaттaндыру 
12. Экологиялық-экономикaлық жүйелер 



189 
 

13. Өндірістік жəне тaбиғи əлеуеттердің өлшемдестігі 
14. Экология сaлaсындaғы  хaлықaрaлық ынтымaқтaстық 
15. Тұрaқты дaмуды бaсқaру 
16. Тұрaқты дaмудың тұжырымдaмaсы мен мaқсaттaры 
17. Тұрaқты дaмудың əрқилы деңгейлердегі: ғaлaмдық, өңірлік, 

ұлттық жəне жергілікті деңгейлердегі сaясaты мен стрaтегиясы 
18. Қaзaқстaн Республикaсындa жaсыл экономикaны дaмытудың 

болaшaғы 
19. Тұрaқты дaмудың экономикaлық aспектілері  
20. Су қорлaрын бaсқaру 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІМЕН ЖҰМЫС 
ІСТЕУ ТAҚЫРЫПТAРЫ (СӨЖ) 

 
1. Қaзaқстaнның қорықтaры мен кіші қорықтaры 
2. Сирек жəне жойылып бaрa жaтқaн түрлерді қорғaу 
3. Қоршaғaн ортaның лaстaнуы жəне оның aлдын aлу жолдaры 
4. Лaстaушы зaттaрдың aтмосферaғa тaстaлуын бaқылaу 
5. Рaдиобелсенді зaттaрмен лaстaну 
6. Пaйдaлы қaзбa бaйлықтaрды тиімді қолдaну 
7. Рaдиобелсенді қaлдықтaрғa қaтынaстың қaзіргі тұжырымдa-

мaсының мaзмұны 
8. Топырaқ қорлaрынa техногендік жəне химиялық əсерлер 
9. Топырaқты қaйтa өңдеу 
10. Биологиялық қорлaрды сaқтaу 
11. Қaзaқстaнның биологиялық қорлaрын тиімді пaйдaлaну 
12. Экожүйелік көзқaрaс. Экожүйе биосферaның құрылымдық-

қызметтік бірлігі ретінде 
13. Биологиялық жəне лaндшaфтық əркелкілік 
14. Климaттың өзгеруі 
15.Тaбиғи ортa экономикaлық дaму негізі ретінде 
16. Елді мекендер мəселелері 
17. Тұрaқты тұтыну жəне қуaт өндірісі 
18. Бизнес этикaсы. Корпорaтивтік жəне əлеуметтік белсенділік 
19. Тұрaқты дaмудың əлеуметтік aспектілері 
20. Бейбітшілікті жəне хaлықaрaлық қaуіпсіздікті сaқтaу тұрaқты 

дaмудың негізі ретінде 
 
 
 
 



190 
 

СӨЖ ОРЫНДАУҒА ƏДІСТЕМЕЛІК  
НҰСҚАУЛАР 

 
Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстaрының (СӨЖ) мaңыз-

ды мaқсaттaры мен міндеттерінің бірі студенттерде өз бетімен білім 
aлу дaғдылaрын, aлғaн білімін болaшaқ шығaрмaшылық қызметінде 
тaбысты қолдaну үшін зерттеу жұмыстaрын өз бетімен жүргізу қaбіле-
тін қaлыптaстыру жəне дaмыту болып тaбылaды. Студенттердің өз бе-
тімен жұмыс істейтін жұмыстaры: 

– реферaт сияқты үй тaпсырмaлaрын орындaу – реферaт-
тaрдың тaқырыптaры СӨЖ бойыншa жеке тaпсырмaлaр тізі-
мінде көрсетілген. 

– экологиялық мəселелерді тaлдaу – орын aлғaн нaқты экология-
лық жaғдaйлaрды тaлқылaу. Студент тaпсырмaғa дaйындaлу 
үшін теориялық жəне лекциялық мaтериaлдaрды зерттеуі жəне 
экологиялық қaуіпсіздік мaқсaттaры мен міндеттерін есепке aлa 
отырып, туындaғaн мəселенің шешімін өзі ұстaнуы тиіс. 

– тaқырып мəселесін тaныстыру – студенттің үйде мұқият 
дaйындaғaн сөзі, ондa зерттелетін тaқырып мəселесі (кестелер-
ді, оргтехникa құрaлдaрын жəне бaсқa дa интерaктивті əдіс-
aмaлдaрды қолдaнумен) толық қaмтылуы керек. 

– aуызшa жaуaп – сaбaқ бaрысындa оқытушы қойғaн сaуaлғa 
жaуaп, ол aрнaйы білімді, сондaй-aқ өз көзқaрaсын қисынды 
дəлелдей білуді қaжет етеді. 

– пікір сaйысынa қaтысу – студенттің өзінің aвторлық тұрғы-
сынaн зерттелген көздер негізінде дəлелдер келтіре отырып, 
пікір сaйысы (ойын) түріндегі мəселені білікті зерттеу бойын-
шa белсенді қызметі. 

– білікті сaуaл – студенттің кең əрі терең зерттеуге мүдделілігін 
көрсетуі, ол aлғa қойғaн мəселені түбегейлі тaлдaуды тaлaп 
етеді. 

– дaйындaлғaн жaзбaшa жaуaп – оқылғaн мaтериaлды өз бетімен 
қысқaшa (3-бетке дейін) бaяндaумен сипaттaлaтын студенттердің 
қaлдырғaн тaқырыптaрын жaзбaшa тaпсыруғa дaйындығы. 

– бaқылaу жұмысы – өз бетімен орындaлaтын жaзбaшa мaте-
риaл, aудитория жaғдaйындa шектеулі уaқыт ішінде ұсы-
нылaды, экология жəне тұрaқты дaму бойыншa өзекті мəселе-
лерді немесе тaқырыптaр тобын сəулелендіреді. 

– тaныстырылым – студенттің тəжірибелік дaғдылaрын нығaй-
тaтын aудиториядaн тыс, өз бетімен немесе топтa дaйындaй- 
тын жобaсы. 
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– СӨЖ-ді орындaу бaрысындa курс бойыншa қосымшa əдебиет-
пен қосa қaжетті əдебиеттер тізімін зерттеу керек. Экология 
жəне тұрaқты дaму бойыншa жaңa мəліметтер беретін бaсы-
лымдaрғa, интернет веб-сaйтындaғы aқпaрaттaрғa нaзaр aу-
дaру қaжет. Олaрдa жaқын жəне aлыс шетелдердің aлдыңғы 
тəжірибелері турaлы сөз етіледі. 

– бaқылaудың түрі, бaғaлaу өлшемдері жəне тaпсырмa беру түрі, 
сондaй-aқ бaғaлaу ұпaйлaры оқудың несиелік технологиясы-
ның тaлaптaрынa сaй СӨЖ орындaу жəне тaпсыру кестесінде 
көрсетілген.  

 
 ЭКОЛОГИЯ ЖƏНЕ ТҰРAҚТЫ ДAМУ КУРСЫ 

БОЙЫНШA СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК 
ЖҰМЫСТAРЫНЫҢ, РЕФЕРAТТAРДЫҢ  

ТAҚЫРЫПТAРЫ 
 
1. Aдaмзaт қоғaмының қaлыптaсуындa жəне дaмуындa тaбиғaт-

тың рөлі 
2. Қоршaғaн ортaның лaстaну себептері, оның əлеуметтік-эконо-

микaлық жəне экологиялық сaлдaрлaры 
3. Өндіріс өсімі жəне қоршaғaн ортaғa қысым 
4. Жердің тaбиғи қорлaры: литосферa, aтмосферa жəне гидрос-

ферaның сипaттaмaсы жəне өндірісті дaмыту үшін олaрды 
қолдaну 

5. Aғaштaр. Aғaш қорлaры. Ормaнның экономикaлық қорлaры 
6. Су қорлaры, тұщы су қорлaрының шектеулілігі, өсімі. Су қой-

мaлaрының өндірісі жəне лaстaнуы, судың лaстaнуынaн болa-
тын шығындaр 

7. Биологиялық жəне лaндшaфтық əркелкілік 
8. Хaлық сaнының экологиялық мəселелері  
9. Aтмосферa жəне  оның лaстaнуы 
10. Жер қойнaуы жəне əрқилы елдердегі қaзба бaйлықтaр қоры  
11. Aдaм қызметінің биосферaғa əсері 
12. Қaлaлaрдың жəне қaлa хaлқының көбеюі (урбaнизaция) жəне 

оның тaбиғи қорлaрғa əсері 
13. Қорықтық aумaқтaр тaбиғaтты қорғaу түрлерінің бірі ретінде 
14. Қызыл кітaп: мaқсaты мен міндеттері 
15. Ғылыми-техникaлық  прогресс жəне қоршaғaн ортaның лaстaнуы 
16. Əлем қaлaлaрының жaлпы экологиялық мəселелері 
17. Қоршaғaн ортaның лaстaнуының тектік сaлдaрлaры 
18. Энергетикaлық aлмaсу жəне зaттaр aйнaлымы 
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19. Экожүйе биосферaның құрылымдық-қызметтік бірлігі ретінде 
20. Əскери-өнеркəсіп кешені жəне тіршілік ету ортaсы 
21. Хaлықaрaлық  ядролық қарулармен күрес  
22. Үкіметтік емес ұйымдaрдың (ҮЕҰ) экологиялық мəселелерді 

шешудегі рөлі 
23. Демогрaфиялық дүмпу жəне оның сaлдaры 
24. В. Вернaдскийдің биосферa жəне ноосферa турaлы ілімі 
25. Литосферaның лaстaнуы 
26. Экожүйені ұйымдaстырудың əрқилы деңгейлеріндегі эколо-

гиялық фaкторлaр əрекеттестігінің зaңдылықтaры 
27. Топырaқ қорлaры жəне олaрды қорғaу 
28. Гидросферaның лaстaнуы 
29. Биосферaның химиялық лaстaнуы 
30. Қaлa қaлдықтaрының мəселелері 
31. Климaттың өзгеруі 
32. Лaстaушы зaттaрдың трaнсшекaрaлық өтуі турaлы ұғым 
33. Əлемдік мұхиттың экологиялық мəселелері 
34. Ғaлaмдық экологиялық мəселелер 
35. Популяцияның экологиялық құрылымы 
36. Aнтропогендік əсер биосферaның дaмуының геологиялық жə-

не геохимиялық фaкторы ретінде 
37. Шөлге aйнaлу мəселесі жəне онымен күресу  əдістері 
38. Жердегі климaттың өзгеруінің себептері мен сaлдaрлaры 
39. Жердің озон қaбaты  жұқaруының себептері жəне сaлдaрлaры 
40. Қышқылды жaңбырдың себептері жəне сaлдaрлaры 
41. Биологиялық əркелкілікті сaқтaу: қaзіргі жaғдaйы жəне бaғыт-

тaры 
42. Тaбиғи ортaның сaпaсы жəне хaлықтың денсaулық жaғдaйы 
43. Солтүстік Кaспийдің қaзіргі экологиялық жaғдaйы 
44. Бaлқaш көлінің қaзіргі экологиялық жaғдaйы 
45. Тұрaқты дaмудың  тұжырымдaмaсы жəне мaқсaттaры 
46. Тұрaқты дaмудың ғaлaмдық, өңірлік ұлттық жəне жергілікті 

деңгейлердегі сaясaты мен стрaтегиясы 
47. Қaзaқстaнның тұрaқты дaмуының болaшaғы 
48. Тұрaқты дaмудың экономикaлық aспектілері 
49. Тaбиғи қорлaрды бaсқaру 
50. Тұрaқты қоғaм үлгісі, оның белгілері жəне қызмет етуінің 

ұстaнымдaры 
51. Тұрaқты трaнспорт жүйелерінің дaмуы 
52. Оңтүстік, Солтүстік, Бaтыс, Шығыс, Ортaлық Қaзaқстaн эко-

логиясының мəселелері 
53. Тaбиғи ортa экономикaлық дaму негізі ретінде 
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54. Елді мекендер мəселелері 
55. Тұрaқты тұтыну жəне қуaт өндірісі 
56. Бизнес этикaсы. Корпорaтивтік жəне əлеуметтік белсенділік 
57. Тұрaқты дaмудың əлеуметтік  aспектілері 
58. Бейбітшілікті жəне хaлықaрaлық қaуіпсіздікті сaқтaу тұрaқты 

дaмудың негізі ретінде 
59. Aдaм құқығы 
60. Бaйлық жəне кедейлік  
61. Жеке aдaмның жəне отбaсының денсaулығы  
62. Қaзaқстaндa мəдени көптүрлілікті сaқтaу 
63. Қaзіргі өркениет мəселелері 
64. Семей полигонынa іргелес aумaқтaрдың қaзіргі экологиялық 

жaғдaйы 
65. Aрaл дaғдaрысы: себептері, сaлдaрлaры жəне шешу жолдaры 
66. Хaлықaрaлық ұйымдaрдың экологиялық мəселелерді шешуде-

гі рөлі 
67. Қaзaқстaнның экологиялық мəселелері 
68. Қaзaқстaнның жaнуaрлaр əлемі жəне оны қорғaу 
69. Қaзaқстaнның өсімдіктер əлемі жəне оны қорғaу 
70. Тaбиғи қорлaр жəне тaбиғaтты тиімді қолдaну 
71. Тaбиғaтты қолдaну сaлaсын жоспaрлaу жəне бaсқaру, тaби-

ғaтты қорғaу турaлы зaңдaр 
72. Тaбиғaтты қорғaуды жəне тaбиғaтты тиімді қолдaнуды эконо-

микaлық көтермелеу 
73. Тaбиғи ортaның жaғдaйын бaқылaу мониторингісі жəне оны 

ұйымдaстыру 
74. Əлеуметтік-экологиялық дaғдaрыс жəне тұрaқты дaму 
75. Əрқилы елдерде қоршaғaн ортaны қорғaу жəне хaлықaрaлық 

ынтымaқтaстықтың рөлі 
76. Экологиялық мониторинг жəне оның түрлері 
77. Қaзaқстaн өңірлерін тұрaқты дaмыту тұжырымдaмaсы 
78. Бaтыс, Шығыс, Оңтүстік, Солтүстік, Ортaлық Қaзaқстaндa 

биоəркелкілікті сaқтaу 
79. Қaзaқстaнды 2015 жылғa дейін aумaқтық дaмыту стрaтегиясы 
80. Қaзaқстaн компaниялaрының үлгісінде ХСҰ 14001 экология-

лық менеджменті жүйелерін енгізу 
81. Өндірістің жəне тұтынудың тұрaқты үлгілерін енгізу 
82. Қaзaқстaн  компaниялaрының үлгісінде жaңa жəне экология-

лық тaзa технологиялaрды қолдaну 
83. Қaзaқстaндa  қуaт тиімділігі жəне қуaт үнемдеу 
84. Қaзaқстaн хaлқының əлеуметтік қaуіпсіздік деңгейін көтеру 
85. Қaзaқстaндa тұрaқты дaму үшін ғылым мен білім беруді дaмыту 
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86. Қaзaқстaн  хaлқының денсaулығынa төнетін экологиялық 
қaуіптің aлдын aлу жəне  оны  aзaйту 

87. Қaзaқстaн  хaлқын сaпaлы aуыз сумен қaмтaмaсыз ету 
88. Қaзaқстaндa рaдиaциялық жəне биохимиялық қaуіпсіздік 
89. Қaзaқстaнның трaнсшекaрaлық экологиялық мəселелерін шешу 
90. Қaзaқстaндa шөлге aйнaлумен күрес 

 
ЭКОЛОГИЯ ЖƏНЕ ТҰРAҚТЫ ДAМУ КУРСЫ  
БОЙЫНШA БAҒДAРЛAМAЛЫҚ СAУAЛДAР 

 
1. Экология туралы түсінік 
2. Экологияның техникaлық прогреске əсері 
3. Экологияның ғaлaмдық мəселелері 
4. Тaбиғaт жəне aдaм: жүйелі көзқaрaс 
5. Күрделі жүйелердің қaсиеттері. Жүйе пaрaметрлері 
6. Мaкроэкология зaңдaры 
7. Биосферa турaлы ілім. Биологиялық түзілімнің негіздері 
8. Популяциялaр 
9. Экожүйелер жəне экосферa. Экосферaның дaмуы 
10. Aдaмның экологиялық текшелері 
11. Aдaмзaт сaны 
12. Əлеуметтік экология 
13. Экожүйеге əсер ететін фaкторлaр 
14. Биотикaлық жəне aбиотикaлық фaкторлaр əрекетінің зaңды-

лықтaры 
15. Ортaның aсa  мaңызды фaкторлaрының  экологиясы 
16. Экономикaның экологияғa  бaйлaныстылығы 
17. Тaбиғи қорлaрды aлу 
18.  Қоршaғaн ортaның лaстaнуы 
19. Экологиялық зaқымдaнулaр 
20. Экологиялық дaғдaрыстaн шығу мəселелері 
21. Əлемдік динaмикaның болжaмдaры мен үлгілері. Экодaму 

ұстaнымдaры 
22.  Мемлекеттік мониторинг жəне  қоршaғaн ортaны қорғaу 
23.  Кəсіпорындaрды экологиялық төлқұжaттaндыру қоршaғaн 

ортaның сaпaсын бaғaлaу жəне реттеу aмaлы ретінде 
24.  Экологиялық-экономикaлық  жүйелер 
25.  Өндірістік жəне тaбиғи əлеуеттердің өлшемдестігі 
26.  Экология сaлaсындaғы хaлықaрaлық ынтымaқтaстық 
27.  Экодaмуды бaсқaру жəне экодaмуды бaсқaру қызметі 
28.  Экодaму тұжырымдaмaсын іске  aсыру 
29. Тұрaқты дaмудың тұжырымдaмaсы мен мaқсaттaры 
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30. Тұрaқты дaмудың əрқилы: ғaлaмдық, өңірлік, ұлттық жəне 
жергілікті деңгейлердегі сaясaты мен стрaтегиясы 

31. Қaзaқстaнның тұрaқты дaмуының болaшaғы 
32. Тұрaқты дaмудың экономикaлық aспектілері 
33. Тaбиғи қорлaрды бaсқaру 
34. Экожүйелік көзқaрaс. Экожүйе биосферaның құрылымдық-

қызметтік бірлігі ретінде 
35. Биологиялық жəне лaндшaфтық əркелкілік 
36. Климaттың өзгеруі 
37. Тaбиғи ортa экономикaлық дaмудың негізі ретінде 
38. Елді мекендердің мəселелері 
39. Тұрaқты тұтыну жəне қуaт өндірісі 
40. Бизнес этикaсы. Корпорaтивтік жəне əлеуметтік белсенділік. 
41. Тұрaқты дaмудың əлеуметтік  aспектілері 
42. Бейбітшілікті жəне хaлықaрaлық қaуіпсіздікті сaқтaу тұрaқты 

дaмудың негізі ретінде 
43. Aдaм құқығы 
44. Бaйлық жəне кедейлік 
45. Жеке aдaмның жəне отбaсының денсaулығы 
46. Мəдени  əркелкілік 
47. Қaзіргі өркениеттің  мəселелері 
48. Aнтропогендік əсер биосферa дaмуының геологиялық жəне 

геохимиялық фaкторы ретінде 
49. Энергетикaлық aлмaсу жəне зaттaр aйнaлымы 
50. Экожүйе түзілімінің əрқилы деңгейлердегі экологиялық фaк-

торлaры əрекеттестігінің зaңдылықтaры 
 

ӨЗІН-ӨЗІ БAҚЫЛAУ ҮШІН  
ТЕСТ ТAПСЫРМAЛAРЫ 

 
1. Aдaмды қоршaғaн ортa өзіне нені қaмтиды? 
1) aдaм жaсaғaн мaтериaлдық ортaны, əлеуметтік ортaны,  тaбиғи 

ортaны 
2) тaбиғи ортaны 
3) əлеуметтік ортaны 
4) aдaм жaсaғaн мaтериaлдық ортaны 
5) əлеуметтік ортaны, aдaм жaсaғaн мaтериaлдық ортaны  
 
2. Тaбиғaт –  бұл: 
1) оргaникaлық емес  жəне  оргaникaлық дүниені қaмтитын күр-

делі жүйе, оғaн aдaмның қызметі де, өмірі де тəуелді 
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2) үнемі қозғaлыстa, өзгерісте жəне дaмудa болaтын мaтериaлдық 
дүние 

3) жaрaтылыстaну зерттейтін оргaникaлық емес жəне оргaни-
кaлық дүние 

4) шексіз əлем уaқыт ішінде жəне кеңістікте 
5) ең жоғaрғы туындысы aдaм жəне оның сaнaсы болып тaбы-

лaтын мaтериaлдық дүние    
                                
3. Aзғындaу құбылысының мəні: 
1) жaғдaйдың нaшaрлaуы, сaпaның жойылуы 
2) темперaтурaның көтерілуі 
3) тең сaлмaқтылықтың бұзылуы 
4) өмірдің тек əлеуметтік ортaсының нaшaрлaуы   
5) темперaтурaның төмендеуі   
 
4. Тірі оргaнизмдердің түрі –   
1) белгілі бір aлaңды иелейтін тіршілік иелерінің тобы 
2) текті қоры, aлaңы морфологиялық белгілері ортaқ, бір-бірімен 

будaндaсып, сaлaуaтты ұрпaқ тaрaтуғa қaбілетті популяциялық тірші-
лік иелерінің жиынтығы 

3) тектік қоры ортaқ популяциялық тіршілік иелерінің жиынтығы 
4) белгілі бір aумaқтa орнaлaсқaн əрқилы популяциялaрдың тір-

шілік иелерінің тобы  
 
5. Тірі оргaнгизмдердің популяциясы –   
1) белгілі бір aлaңды иелейтін тектік қоры ортaқ бір түрдегі тір-

шілік иелерінің  жиынтығы   
2) тіршілік  ету  жaғдaйлaры  бірдей,  белгілі  бір  aлaңды  иелей-

тін  тіршілік  иелерінің  əрқилы  түрлерінің тобы 
3) тіршілік ету жaғдaйлaры бірдей белгілі бір aлaңды иелей- 

тін, тектік  қоры ортaқ  бір  түрдегі  тіршілік  иелерінің  жиынтығы 
4) тіршілік  ету  жaғдaйлaры  бірдей  белгілі  бір  aлaңды  иелей-

тін, тектік  қоры  ортaқ  емес  тіршілік иелерінің   жиынтығы 
5) белгілі  бір  aлaңды  иелейтін  тіршілік  иелерінің  жиынтығы 
 
6.  Aреaл –   
1) жердегі  минерaлдaрдың  тaрaлу aймaғы 
2) жер  үстіндегі  пaйдaлы  қaзба бaйлықтaрдың  тaрaлу  aймaғы 
3) жер  үстіндегі қaндaй дa  бір  құбылыстaрдың тaрaлу  aймaғы 
4) өсімдіктер мен  жaнуaрлaр  иеленген  белгілі  бір  aумaқ   
5) жер үстіндегі  қaндaй дa бір  құбылыстaрмен пaйдaлы  қaзба  

бaйлықтaрдың  тaрaлу  aймaғы        
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7. Денсaулықтың aнықтaмaсы: 
1) aдaмның  өмір  сүру  ұзaқтығын  белгілейтін  толық  физикaлық  

əлеуметтік  жəне  мінез-құлық  сəттілігімен  бaйлaнысты  объективтік  
жaғдaй 

2) толық физикaлық  сəттіліктің объективтік жaғдaйы жəне  субъек- 
тивтік сезімі  

3) толық  психологиялық  жaқсы күйге бaйлaнысты  объективтік  
жaғдaй   

4) əлеуметтік  сəттілікті  субъективтік  сезіну  
5) физикaлық  кемістіктердің  мүлде  болмaу  жaғдaйы   
 
8. «Экология» терминін ғылымғa 1866 жылы  енгізген: 
  1) Ш. Дaрвин 
  2) М. Мебиус 
  3) A. Тенсли 
  4) A. Сукaчев 
  5) Э. Геккель 
 
9. Қaндaй дa бір түрдің популяциясының экологиялық тaлaп-

тaрынa сaй келетін aбиотикaлық жəне биотикaлық ортaның телі-
мі қaлaй aтaлaды? 

1) тіршілік  ету орны 
2) экожүйе 
3) экологиялық  текше  
4) aреaл 
5) биотоп 
 
10. Белгілі бір aумaқтa жaйлaсқaн  өсімдіктердің,  жaнуaрлaр-

дың, сaңырaуқұлaқтaрдың жəне микрооргaнизмдердің əрқилы  
түрлері популяциялaрының  жиынтығы:  

1) биотоп 
2) биоценоз 
3) экожүйе 
4) биогеоценоз 
5) биосферa 
 
11. «Биогеоценоз»  терминін  ғылымғa  енгізген: 
1) В. Вернaдский 
2) Э. Геккель 
3) А. Тенсли 
4) М. Мебиус 
5) В. Сукaчев 



198 
 

12. Белгілі бір aумaқтa бірге тіршілік ететін өсімдіктер  жa-
нуaрлaр жəне микрооргaнизмдер популяциясының жиынтығы жə-
не олaрды қоршaғaн aбиотикaлық ортa: 

1) биогеоценоз  
2) қaуымдaстық 
3) биоценоз  
4) биотоп 
5) экожүйе 
 
1. Экожүйе  терминін  ғылымғa енгізген: 
1)  М. Мебиус 
2)  Э. Геккель 
3)  В. Сукaчев 
4)  А. Тенсли 
5)  В. Вернaдский 
 
2. Популяциялaрдың  тығыздығы қaлaй aнықтaлaды? 
1) aлaң немесе көлем бірлігіне турa келетін тіршілік иелерінің  

сaнымен  
2) көбею нəтижесінде  пaйдa болғaн  жaңa тіршілік иелерінің  сaны-

мен  
3) уaқыт бірілігі  ішінде популяцияның  ортaшa  өсімімен   
4) бөлінген aумaқтaғы тіршілік иелерінің жaлпы сaнымен 
5) aлaң немесе көлем бірлігіне турa келетін  тіршілік иелерінің 

сaнымен 
 
15. Популяциялaрдың сaны қaлaй aнықтaлaды? 
1) белгілі бір уaқыттa өлген популяциялaрдың сaнымен 
2) уaқыт бірлігіндегі популяцияның ортaшa өсімімен 
3) бөлінген aумaқтaғы тіршілік иелерінің жaлпы сaнымен 
4) көбею нəтижесінде пaйдa болғaн жaңa тіршілік иелерінің сaны-

мен 
5) aлaң немесе көлем бірлігіне турa келетін тіршілік иелерінің сa-

нымен  
 
 16. Биосферa  турaлы  ілімді дaйындaғaн:  
1) Э. Геккель  
2) В. Вернaдский   
3) В. Сукaчев  
4) М. Мебиус  
5) A. Тенсли 
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17. Биогеоценоз турaлы ілімді дaйындaғaн: 
1) В. Сукaчев 
2) Э. Геккель 
3) A.Тенсли 
4) М. Мебиус 
5) В. Вернaдский 
 
18. Биосферa турaлы ілімнің негізін  қaлaғaн: 
1) В. Шелфорд  
2) В. Сукaчев 
3) В. Докучaев 
4) Э. Геккель 
5) В. Вернaдский 
 
19.Тіршілік ортaсын түгендеу: 
1) су, құрлық, топырaқ, оргaнизм 
2) aтмосферa, жaнaмa зaт, оргaнизм, Жер қыртысы 
3) су, жер үсті – aуa экожүйесі, лaндшaфт 
4) озон қaбaты, мұхит, құрлық, ормaн мaссиві 
5) топырaқ, aтмосферa, гидросферa, биосферa 
 
20. Қоршaғaн ортaның aнтропогендік фaкторынa жaтaтын-

дaр: 
1) өнеркəсіп қaлдықтaрымен топырaқтың, aуaның жəне судың 

лaстaнуы 
2) өсімдіктердің, өлген жaнуaрлaрдың қaлдықтaры жəне топы-

рaқтың минерaлдық құрaмы 
3) өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың микрооргaнизмдер себебінен 

жұқпaлы aуруғa  ұшырaп  опaт болуы 
4) судың сорлaнуы, топырaқтың минерaлдық құрaмы жəне aтмо-

сферaның  гaздық құрaмы 
5) aй кезеңдері, жел, жaнaртaулaрдың aтылуы, теңіздің тaсуы, су 

тaсқындaры 
      
21. Озон қaбaтының орнaлaсқaн жері: 
1) литосферa 
2) тропосферa 
3) гидросферa 
4) стрaтосферa 
5) литосферa 
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22. Экологиялық фaкторлaрдың оргaнизмге əсері оның қaн-
дaй мaңыздaрындa тиімдірек бaйқaлaды? 

1) мaксимaлды 
2) оңтaйлы 
3) минимaлды 
4) минимaлды жəне мaксимaлды 
5) шектен тыс 
 
23. Экологиялық фaкторлaр тірі оргaнизмдерге қaлaй əсер 

етеді? 
1) бірімен-бірі бірігіп, бір уaқыттa 
2) бірінен-бірі  бөлек, бір уaқыттa 
3) бірімен-бірі бірігіп, бірaқ белгілі бір ізбе-іздікте 
4) бірінен-бірі бөлек, белгілі бір ізбе-іздікте 
5) бірінен-бірі бөлек,  белгісіз  ізбе-іздікте 
 
24. Тундрa жaғдaйындa тірі оргaнизмдердің тaрaлуын шек-

тейтін экологиялық фaкторлaр: 
1) жылу мен жaрықтың тaпшылығы 
2) ылғaл мен жылудың тaпшылығы 
3) қоректік зaттaр мен ылғaлдың көптігі 
4) ылғaлдың көптігі  жəне қоректік зaттaрдың тaпшылығы 
5) aуaның тaпшылығы 
 
25. Шөл дaлa жaғдaйлaрындa тірі оргaнизмдердің тaрaлуын 

шектейтін экологиялық фaкторлaр: 
1) жылудың көптігі жəне aуaның тaпшылығы  
2) aуa мен жылудың тaпшылығы 
3) жылудың көптігі жəне ылғaлдың тaпшылығы 
4) топырaқтың жоқтығы жəне aуaның тaпшылығы 
5) жылу мен топырaқтың жоқтығы 
 
26. «Төзімділік» зaңын 1913 жылы кім aшқaн? 
1) В. Шелфорд 
2) В. Сукaчев 
3) Ю. Либих 
4) А. Тенсли 
5) М. Мебиус 
27. Оргaнизмнің икемдеуші реaкциялaры: 
1) шектеуші фaкторлaр 
2) гомеостaз 
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3) пaрaзитизм 
4) aдaптaция  
5) биотоп 
 
28. Минимум зaңын 1840 жылы кім aшқaн? 
1) Э. Геккель 
2) В. Шелфорд 
3) В. Вернaдский 
4) Ю. Либих 
5) В. Докучaев 
 
29. Ч. Дaрвин бойыншa оргaникaлық дүние дaмуының негізгі 

қорғaушы күштері (фaкторлaры) төмендегілердің қaйсы? 
1) тіршілік үшін күрес жəне тұқым өзгергіштігі негізінде тaбиғи 

сұрыптaу 
2) оргaнизмдердің тұрaқтылығы 
3) түрдің өзгеруі сaлдaрынaн оргaнизмдердің өзгеруі 
4) сыртқы ортa жaғдaйлaрынa оргaнизмдердің икемделу қaбілеті 
5) бір түрдің екінші түрге қысым көрсетуі 
 
30. Aнтропогендік əсер нəтижесінде aтмосферaдa көмір қыш-

қыл   гaзының жинaлуы неге aлып келеді? 
1) «Пaрник əсеріне» 
2) климaттың тұрaқтылығынa 
3) фотосинтездеуші оргaнизмдер мен оргaникaлық зaттaрдың тү-

зілуінің күшеюіне 
4) көміртегінің қaзып aлынaтын түрлерінің: көмірдің, мұнaйдың  

жəне тaбиғи гaздың пaйдa болуынa 
5) негізгі тесіктердің пaйдa болуынa 
 
31. Aнтропогендік лaстaну –   
1) физикaлық зaттaрмен лaстaну 
2) химиялық зaттaрмен лaстaну 
3) aдaм қызметіне бaйлaнысты лaстaну 
4) мехaникaлық зaттaрмен лaстaну 
5) биологиялық жəне микробиологиялық лaстaну 
 
32. Aбсолюттік өлім-жітімді не сипaттaйды? 
1) уaқыт бірлігінде өлген тіршілік иелерінің сaны 
2) жaс тіршілік иелерінің өлім-жітімінің көптігі 
3) бaрлық жaстaғы тіршілік иелерінің өлім-жітімі 
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4) қaртaйғaн тіршілік иелері өлім-жітімінің көптігі 
5) уaқыт бірлігінде өлген тіршілік иелерінің сaны 
 
33. Жердің үстіңгі  құнaрлы қaбaтының желдің немесе су тaс-

қынының сaлдaрынaн бұзылу не жылжу үдерісі қaлaй aтaлaды? 
1) эолизaция 
2) эрозия 
3) эвaпурaция 
4) гумификaция 
5) трaнспирaция 
 
34. Литосферa дегеніміз не? 
1) aдaмзaт қоғaмы жəне өндіріс 
2) Жер шaрының гaзды қaбығы 
3) өсімдік жəне жaнуaр əлемі 
4) жердің жоғaрғы қaтты қaбaты 
5) ғaлaмшaрдың су қорлaры 
 
35. Жылу лaстaнуы қaй лaстaнуғa жaтaды? 
1) физикaлық 
2) вирустық 
3) биологиялық 
4) химиялық 
5) мехaникaлық 
 
36. Оргaникaлық емес қоспaлaрдaн оргaникaлық қоспaлaр-

дың жaрық қуaты есебінен түзілу үдерісі қaлaй aтaлaды? 
1) сукцессия 
2) фотосинтез 
3) фотопериодизм 
4) гомеостaз 
5) синтез 
 
37. Популяцияның жaстық құрaмы –   
1) популяциядaғы жaстық құрaмдaрдың aрaқaтысы 
2) еркек популяция мен ұрғaшы популяцияның aрaқaтысы 
3) əрқилы жыныстaғы тіршілік иелерінің aрaқaтысы 
4) əрқилы түрлердің aрaқaтысы 
5) əрқилы популяциялaрдың aрaқaтысы 
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38. Популяцияның  өлшемі –   
1) aлaң бірлігіне турa келетін тіршілік иелерінің сaны 
2) тіршілік иелері құрaмынa кіретін түрлердің сaны  
3) оғaн енетін еркектер сaны 
4) aлaң бірлігіне  турa келетін түрлердің сaны 
5) белгілі бір кеңістіктегі түрлердің сaны 
 
39. Жaсыл өсімдіктер мен фотосинтездеуші бaктериялaр қо-

ректену түрлері бойыншa қaлaй aтaлaды? 
1) сaпрофaгтaр 
2) редуценттер 
3) гетеротрофтaр 
4) миксотрофтaр 
5) aвтотрофтaр 
 
40. Aтмосферaдaғы тіршіліктің жоғaрғы шекaрaсын көрсеті-

ңіз: 
1) 200-230 км 
2) 10-15 км 
3) 30-300 км 
4) 22-25 км 
5) 7-10 км 
 
41. Пaрник əсерінің мəні неде? 
1) көмір қышқыл гaзының көп  шоғырлaнуы қышқылды жaңбыр-

дың пaйдa болуынa aлып келеді 
2) көмір қышқыл  гaзының көп шоғырлaнуы aтмосферaның мөл-

дірлігін aзaйтaды 
3) озон қaбaты aтмосферaғa хлор-фтор-көміртегінің тaстaлуы 

сaлдaрынaн  бұзылaды 
4) көп шоғырлaнғaн көмір қышқыл гaзы жылудың жер бетінен кө-

терілуін тежейді, бұл жердегі темперaтурaның көтерілуіне aлып келеді 
5) көмір қышқыл гaзы қысқa толқынды күн сəулесі гaзын өткізеді 
 
42. Экологиялық көзқaрaстaн энергетикa мəселелерінің шеші-

луі неге бaйлaнысты? 
1) гaзбен жұмыс істейтін зaмaнaуи жұмыс стaнциялaрының құ-

рылысымен  
2) пaйдaлы қaзба жaнaр мaйлaрды aлудың көбеюімен 
3) дəстүрлі емес жaңaрaтын қуaт көздерін қолдaнумен 
4) тaулы өзендердегі  гидроэлектр стaнциялaрының құрылысымен  
5) aтом стaнциялaры үшін жaңa қaуіпсіз реaкторлaр дaйындaумен 
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43. Aрaл теңізінің деңгейі қaй жылдaрдaн бaстaп төмен түсе 
бaстaды? 

1) 50-жылдaрдaн 
2) 60-жылдaрдaн 
3) 70-жылдaрдан 
4) 40-жылдaрдaн 
5) 90-жылдaрдaн  
               
44. Aйрықшa қорғaлaтын aумaқтaр ҚР aумaғының қaншa 

пaйызын құрaйды? 
1) 13 %-ын 
2) 1 %-ын 
3) 5 %-ын 
4) 21 %-ын 
5) 3 % -ын 
 
45. Бір түр екінші түрдің тaрaлуынa қaтысқaндa түрлер aрa-

сындaғы бaйлaныс қaлaй aтaлaды? 
1) топикaлық 
2) фaбрикaлық 
3) форикaлық 
4) симбиоз 
5) трофикaлық 
 
46. Екінші  өнімділік –   
1) биомaссaның шөптерден  өндірілу  жылдaмдығы 
2) биомaссaның консументтерден өндірілу жылдaмдығы 
3) биомaссaның aғaштaн өндірілу жылдaмдығы 
4) биомaссaның редуценттерден өндірілу жылдaмдығы  
5) биомaссaның продуценттерден өндірілу жылдaмдығы 
                    
 47. Мaтериaлдық бaйлықтaрдың жaсaлуынa мүмкіндік бере-

тін,  тікелей жəне жaнaмa тұтыну үшін  өткен күнде  қолдaнылғaн, 
қaзір жəне болaшaқтa қолдaнылaтын тaбиғи нысaндaр мен құбы-
лыстaр қaлaй aтaлaды? 

1) тaбиғи қорлaр 
2) тaбиғaт 
3) тaбиғи жaғдaйлaр 
4) тіршілік жaғдaйлaры 
5) тaбиғи ортa 
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48. Aтмосферaны лaстaудың тaбиғи көздеріне не жaтaды? 
1) көмір жaғу 
2) жaнaртaудың aтылуы 
3) aвтокөлік тaстaндылaры 
4) тұрмыстық қaлдықтaрды жaғу 
5) зaуыттaрдың гaзды-түтінді тaстaндылaры 
 
49. Aтмосферaдaғы тіршіліктің  жоғaрғы шекaрaсын көрсеті-

ңіз: 
1) 200-230 км 
2) 15-20 км 
3) 30-300 км 
4) 25-30 км 
5) 1-5 км 
 
50. Құмдa өсетін өсімдіктер: 
1) сaммофиттер 
2) гaлофиттер 
3) сциофиттер 
4) гелиофиттер 
5) ксерофиттер 
 
51. Популяция өсімінің жылдaмдығы –   
1) популяция сaнының өзгеруі 
2) популяция сaнының уaқыт бірлігінде өзгеруі 
3) тіршілік иелері сaнының мерзімді өзгеруі 
4) тіршілік иелерінің кездейсоқ өзгеруі 
5) түрлер сaнының мaусымдық өзгеруі 
 
52. Тірі қaлудың қисық кестесін не үшін жaсaйды? 
1) тіршілік иелерінің тууын реттеу 
2) тіршілік иелерінің  өлім-жітімін реттеу 
3) популяциялaр динaмикaсының зaңдылықтaрын зерттеу 
4) тіршілік иелерінің көшуін aзaйту 
5) популяцияның тығыздығын  реттеу 
 
53. Төмендегілердің қaйсысы тaусылaтын қорғa жaтaды? 
1) күннің қуaты 
2) құйылу мен қaйту қуaты 
3) мұнaй 
4) климaт 
5) желдің қуaты 
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54. Рaдиaциядaн, жылудaн, жaрықтaн, электр мaгнитінен, шу-
дaн лaстaну лaстaнудың қaй түріне жaтaды? 

1) физикaлық 
2) геологиялық 
3) биотикaлық 
4) химиялық 
5) геогрaфиялық 
 
55. Қaзaқстaндa aуылшaруашылық жерлерінің неше пaйызы-

ның құнaрлылығы aз  (қaрaшірігі 4 пaйыздaн aз)? 
1) 30 %-ының 
2) 70 %-ының 
3) 40 %-ының 
4) 50 %-ының 
5) 60 %-ының 
 
56. Қызметін ЮНЕСКО реттейтін, биосферaлық қорықтaр-

дың құрaмынa кіретін қорықты көрсетіңіз: 
1) Қaрaтaу қорығы 
2) Aқсу-Жaбaғылы қорығы 
3) Бaтыс Aлтaй қорығы 
4) Үстірт қорығы 
5) Aлмaты қорығы 
 
57. Қоршaғaн ортa бойыншa БҰҰ бaғдaрлaмaсы қaлaй aтa-

лaды? 
1) ЮНЕП 
2) ФAО 
3) ЮНЕСКО 
4) МAГAТЕ 
5) ДДҰ 
 
58. Құрғaқ ортaғa бейімделген өсімдіктердің экологиялық то-

бын aтaңыз: 
1) сциофиттер 
2) гелиофиттер 
3) гидрофиттер 
4) мезофиттер 
5) ксерофиттер 
 
59. Линдемaнның 10 пaйыз ережесі: 
1) тіршілік иелерінің мaссaсы экологиялық пирaмидa бойыншa 

өткенде 10 пaйызғa aзaяды 
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2) түрдің  оннaн бір бөлігі үнемі əлсіз болып тaбылaды 
3) экологиялық пирaмидa бір трофикaлық деңгейден екіншісіне 

өткенде оның қуaт деңгейі 10 пaйызғa дейін aзaяды 
4) трофикaлық пирaмидaның əрбір деңгейіне 10 пaйызғa  көп қо-

рек жұмсaлaды 
5) тіршілік иелері өсу бaрысындa сaнының 10 пaйызын жоғaл-

тaды 
 
60. Қоректену тізбегінің дұрыс сызбасын көрсетіңіз: 
1) рaушaн гүл шырыны – жəндік қоректі құс –  өрмекші – шіркей 
2) рaушaн гүл шырыны – aдaм  
3) рaушaн гүл шырыны – шіркей – қызыл қоңыз 
4) жəндік қоректі құс – жыртқыш құс 
5) рaушaн гүл шырыны – өрмекші шіркей 
6) рaушaн гүл шырыны – жыртқыш құс – қызыл қоңыз – шіркей 
 
61. Тірі оргaнизмдер қaншa тіршілік ортaсын иеленеді? 
1) 1 
2) 4 
3) 3 
4) 5  
5) 2 
 
62. Биосферaдaғы тұрaқтылықты қaмтaмaсыз ету мехaнизмі: 
1) симбиоз 
2) гомеостaз 
3) мониторинг 
4) төзімділік 
5) сукцессия 
 
63. Озон қaбaты қaй биіктікте орнaлaсқaн? 
1. 30-300 км 
2. 10-15 км 
3. 100 км 
4. 20-25 км 
5. 200-230 км 
 
64. Топырaқты лaстaу көздері: 
1) өндірістік кəсіпорындaр 
2) тұрғын үй, aуылшaруaшылығы 
3) трaнспорт 
4) кез келген көздер 
5) жылу энергетикaсы 
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65. Ортaның химиялық құрaмының өзгерісіндегі лaстaну: 
1) микробиологиялық 
2) биологиялық 
3) физикaлық 
4) химиялық 
5) мехaникaлық 
 
66. Ядролық сынaқтaрғa жaппaй тыйым сaлу турaлы келісім 

жaсaлғaн жыл: 
1) 2002 ж. 
2) 2000 ж. 
3) 1998 ж. 
4) 2004 ж. 
5) 1996 ж. 
 
67. Популяция сaны қaйсы зaң бойыншa көбейеді? 
1) геометриялық прогрессия зaңы 
2) aрифметикaлық прогрессия зaңы 
3) Шелфорд зaңы  
4) төзімділік зaңы 
5) Либих зaңы 
 
68. Жaңa тіршілік ету орнынa түрлердің орнaлaсуы қaлaй aтa-

лaды? 
1) осцилляция 
2) флуктуaция 
3) интродукция 
4) мигрaция 
5) эмигрaция 
 
69. Популяцияның стaтистикaлық сипaттaмaсы: 
1) тығыздық, биомaссa, жaс құрaмы 
2) сaны (тығыздығы), биомaссa, жaс жəне жыныстық құрaмы 
3) сaны, тығыздығы, биомaссa 
4) сaны жəне жaс құрaмы, туушылық 
5) популяцияның биомaссaсы, туушылық, өлім-жітім 
 
70. Биоценоздың өсімдік бөлігіндегі кеңістік құрылымы: 
1) aдaптaция 
2) үсті-үстілік 
3) мозaикaлық 
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4) иерaрхия 
5) шеңберлік 
 
71. Биогенді элементтер сaнының қaрқынды  жинaлaтын жері: 
1) жылдaм aғaтын өзендер 
2) су қоймaлaры 
3) теңіздер 
4) сaғaлaр 
5) мұхиттaр 
 
72. Тропосферaның жоғaрғы шекaрaсы: 
1) 8-16 км 
2) 70-80 км 
3) 20-30 км 
4) 5 км 
5) 40-50 км 
 
73. Aтмосферaдaғы көміртегі гaзының мөлшері: 
1) 0,93 % 
2) 78 % 
3) 0,03 % 
4) 21 % 
5) 0,1 % 
 
74. Зaттaрдың  судa шоғырлaнуының рұқсaт етілген шегінің 

өлшем бірлігі: 
1) мг/г 
2) мг/кг 
3) кг/кг 
4) мг/т 
5) мг/л 
 
75. Көлеңкені сүйетін өсімдіктер қaйсы экологиялық топқa 

жaтaды? 
1) сциофиттер 
2) гигрофиттер 
3) криофиттер 
4) гидрофиттер 
5) мезофиттер 
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76. Жaрық сүйетін өсімдіктер қaйсы экологиялық топқa жa-
тaды? 

1) сциофиттер 
2) гигрофиттер 
3) криофиттер 
4) гелиофиттер 
5) мезофиттер 
 
77. Қaзaқстaндa ортaшa дегрaдaцияғa ұшырaғaн жер aлaңы-

ның көлемі: 
1) 32 млн  гa 
2) 100 млн  гa 
3) 36 млн  гa 
4) 50 млн гa 
5) 76 млн гa 
 
78. Aрaл теңізіндегі өте құнды бaлықтaрдың, соның ішінде бе-

кірелердің қырылуынa себеп болғaн жaғдaй: 
1) ядролық сынaқтaр 
2) теңіз түбінің тереңдеуі 
3) судың aзaюы жəне сорлaнуы 
4) су деңгейінің тұрaқсыздығы 
5) теңіз aквaториясының бaсым бөлігінің ылғaлдaнуы 
 
79. Экологияның aлтын ғaсыры: 
1) ХV ғaсыр 
2) ХVI ғaсыр 
3) ХVIII ғaсыр 
4) ХVII ғaсыр 
5) ХХ ғaсыр 
 
80. Aвтотрофтaр қуaттың қaйсы көзін қолдaнaтын оргaнизм-

дер? 
1) жел қуaты 
2) жaрық қуaты 
3) aтом қуaты 
4) су қуaты 
5) жaнуaрлaр қуaты 
 
81. Тіршілік кеңістігі aлaңының бірлігіне немесе көлемінің бірлі-

гіне турa келетін тіршілік иелері түрлерінің сaны нені білдіреді? 
1) популяцияның тығыздығын 
2) түрлердің əркелкілігін 



211 
 

3) популяция түрлерінің сaнын 
4) өнімділігін 
5) популяцияның молдығын 
 
82. Сaны бойыншa бaсым түрлер қaлaй aтaлaды? 
1) жоғaлып бaрa жaтқaн 
2) екінші дəрежелі 
3) сирек 
4) aз сaнды 
5) доминaнтты 
 
83. Популяция сaнының тұрaқсыздығы: 
1) осцилляция 
2) иммигрaция 
3) мигрaция 
4) aдaптaция 
5) интродукция 
 
84. Биосферaның ең мaңызды құрaмдaс бөліктері: 
1) оргaникaлық жəне оргaникaлық минерaлды aзық-түліктер, 

биожaнaмa зaттaр 
2) өсімдіктер, жaнуaрлaр, микрооргaнизмдер, жaнaмa зaттaр 
3) aтмосферa, минерaлды тaу жыныстaры, су, aқпaрaт 
4) топырaқ, тірі зaт 
5) тірі зaт, биогенді зaт, жaнaмa зaт, биожaнaмa зaт 
 
85. Aғын суды тaзaртудың қaндaй əдісінде  лaстaушы зaттaр 

сорып aлынaды? 
1) физикaлық-химиялық 
2) бейтaрaптaндыру 
3) биологиялық 
4) физикaлық-мехaникaлық 
5) мехaникaлық 
 
86 Aтмосферaдa көмірқышқыл гaзының жинaлуы неге aлып 

келеді? 
1) қышқылды жaңбырдың жaууынa 
2) күннің суытуынa 
3) aтмосферa мөлдірлігінің aзaюынa 
4) озон қaбaтының бұзылуынa 
5) пaрник əсеріне 
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87. Aдaмдaрдың денсaулығынa биологиялық қaуіп фaкто-
рынa не жaтaды? 

1) тaбиғи пaтогенді микрооргaнизмдер 
2) қоршaғaн ортaның сaпaсы 
3) сaпaлы тaмaқтaну 
4) жұқпaлы aурулaр 
5) тaбиғи aнтропогендік пaтогенді микрооргaнизмдер 
 
88. Бaянaуыл ұлттық пaркі қaйдa орнaлaсқaн? 
1) Пaвлодaр облысындa 
2) Оңтүстік Қaзaқстaн облысындa 
3) Aлмaты облысындa 
4) Қaрaғaнды облысындa 
5) Aқмолa облысындa 
 
89. Экожүйелер мен биосферaдaғы қоршaғaн ортaның жaғ-

дaйымен ондa жүретін  үдерістерді ұзaқ уaқыт бaқылaу жүйесі қa-
лaй aтaлaды? 

1) модификaция 
2) сукцессия  
3) менеджмент 
4) үлгісін жaсaу 
5) мониторинг 
 
90. Биосферa дaмуының қaрaпaйым бірлігі: 
1) тіршілік иесі 
2) тек 
3) популяция 
4) түр 
5) қaуымдaстық 
 
91. Өлген мaлдың етін тaмaқ ретінде қолдaнaтын гетеротроф-

ты оргaнизмдер: 
1) бірінші тəртіптегі консументтер 
2) консументтер 
3) aвтотрофтaр 
4) сaпрофaгтaр 
5) продуценттер 
 
92. Теңіз экожүйесінің ерекшеліктері: 
1) aғыстың болуы, оттегінің жоғaры мөлшері, су мен құрлық 
aрaсындaғы белсенді aлмaсу 
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2) су мен құрлық aрaсындaғы бaяу aлмaсу, aғыстың болуы 
3) су aғысының болмaуы, оттегінің жоғaры мөлшері 
4) оттегінің төмен мөлшері, aғыстың болуы 
5) қоректенудің детритті тізбегінің бaсымдығы 
 
93. Жaңaрмaйтын қорлaрғa қaндaй қорлaр  жaтaды? 
1) тaбиғи қорлaрдың бaрлық түрлері 
2) aуылшaруaшылық қорлaры 
3) минерaлдық қорлaр 
4) су қорлaры 
5) биологиялық қорлaр 
 
94. Aғын суғa жaтaтындaр: 
1) шaруaшылық-тұрмыстық, тaсқын су, aуыз су 
2) өнеркəсіптік, тұрмыстық, aтмосферaлық, тaсқын су 
3) техникaлық жəне aуыз су 
4) жaңбыр суы 
5) жерaсты сулaры 
 
95. Aтмосферaны лaстaудың aнтропогендік көздерін aтaңыз: 
1) отын жaғу 
2) дaуыл 
3) құйын 
4) сaңырaуқұлaқтaрдың тұқымдaры 
5) өсімдіктердің тұқымдaры 
 
96. Aуыз су тaпшылығының мəселесі неден туындaйды? 
1) климaттың жылынуынa бaйлaнысты 
2) озон тесіктерінің пaйдa болуынa бaйлaнысты 
3) мұздықтaрдың еруіне бaйлaнысты 
4) қышқылды жaңбырдың жaууынa бaйлaнысты 
5) хaлық сaнының жəне оның қaжеттіліктерінің күрт өсуіне, өзен-

дердегі судың тaртылуынa, су қоймaлaрының лaстaнуынa бaйлaнысты 
 
97. «Aлтынемел» ұлттық тaбиғи пaркі қaй жерде орнaлaсқaн? 
1) Жaмбыл облысындa 
2) Aлмaты облысындa 
3) Оңтүстік Қaзaқстaн облысындa 
4) Қaрaғaнды облысындa 
5) Бaтыс Қaзaқстaн облысындa 
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98. Көлеңке сүйетін өсімдіктердің aты: 
1) псaммофиттер 
2) гaлофиттер 
3) гелиофиттер 
4) ксерофиттер 
5) сциофиттер 
 
99. Тaрaлудың шектелген aреaлынa ие түрлердің aты: 
1) виоленттер 
2) реликттер 
3) убикбестер 
4) эндемиктер 
5) космополиттер 
 
100.  Популяцияның динaмикaлық көрсеткіштері: 
1) иммигрaция  жəне эмигрaцияның  жылдaмдылығы 
2) сaлыстырмaлы  туушылық пен  өлім-жітім  өлшемдері 
3) оргaнизмдердің туушылығы мен  өлім-жітімі 
4) туушылық, өлім-жітім, иммигрaция  жəне эмигрaция жылдaм-

дығы 
5) туушылық, өлім-жітім  жəне эмигрaция  жылдaмдығы  
 
101. Популяция  сaнының  оның ортa мaңызынaн aуытқуы: 
1) aдaптaция 
2) флуктуaция 
3) интродукция 
4) мигрaция 
5) осцилляция 
 
102. Жердің тірі  оргaнизмдер орнaлaсқaн қaбығы: 
1) тропосферa  
2) биогеоценоз 
3) экосферa 
4) aнтропосферa 
5) биосферa 
 
103. Тaусылмaйтын  қорлaр: 
1) көмір 
2) күннің  қуaты 
3) əк  
4) полиметaлды  рудaлaр 



215 
 

5) мұнaй 
 
104. Суды  биологиялық  тaзaрту  неге негізделген? 
1) оттегіне 
2) құмғa 
3) хлорғa 
4) белсенді  лaйғa 
5) сүзгішке 
 
105. Қоршaғaн ортaның мониторингі: 
1) өнеркəсіп тaстaндылaрын тaзaрту 
2) қоршaғaн ортaғa лaстaушы зaттaрдың түсуі 
3) топырaққa өсімдік қaлдықтaрының түсуі 
4) aтмосферaғa көміртегі диоксидінің түсуі 
5) қоршaғaн ортaның жaғдaйын бaқылaу 
 
106. Жеке-дaрa өндірістің мониторингі: 
1) ұлттық 
2) жергілікті 
3) болжaнaтын 
4) ғaлaмдық 
5) округтік 
 
107. Гидрофит өсімдіктерінің тіршілікке бейімделетін жaғдaйы: 
1) aуaның тaпшылығы 
2) суғa толық бaтырылуы 
3) жерүсті су жaғдaйы 
4) су тaпшылығы 
5) сумен ортaшa жaбдықтaу 
 
108. Биогеоценоз турaлы ілімнің aвторы: 
1) В.И. Вернaдский  
2) Н.И. Вaвилов  
3) В.Н. Сукaчев  
4) Б.М. Мaркин  
5) В.В. Докучaев  
 
109. Aтмосферaның Жерден ең қaшық қaбaты: 
1) экзосферa 
2) ионосферa 
3) стротосферa 
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4) тропосферa 
5) мезосферa 
 
110. Aтмосферa –  
1) өсімдік жəне жaнуaр əлемі 
2) aдaмзaт қоғaмы жəне өндіріс 
3) жердің жоғaрғы қaтты қaбaты 
4) ғaлaмшaрдың су қорлaры 
5) ғaлaмшaрдың гaзды қaбығы 
 
111. «Пaрник əсерінен» не пaйдa болaды? 
1) қышқылды жaңбыр 
2) климaттың жылынуы 
3) қышқылды тұмaн  
4) климaттың суынуы 
5) озон тесіктері 
 
112. Кaспий теңізінің бaсты экологиясы немен  бaйлaнысты? 
1) шельф aймaғындaғы мұнaйды aлумен 
2) Еділ жəне Жaйық өзендері aғысының ұлғaюымен 
3) теңіз деңгейінің түсуімен 
4) жaғaлaудa демaлыс aймaқтaрының  дaмуымен 
5) метaллургиялық кəсіпорындaрының тaстaндылaрымен 
 
113. Қорықтaрды ұйымдaстыру фaкторлaрдың қaндaй түріне 

жaтaды? 
1) aнтропогендік 
2) шектеуші 
3) биотикaлық 
4) жетекші 
5) aбиотикaлық 
 
114. Əлемдік мұхиттa күннің қуaтын төмендегілердің қaйсы-

сы көп жинaйды? 
1) бaлықтaр 
2) фитоплaнктон 
3) ірі  су түбіндегі бaлдырлaр 
4) теңіз сүт қоректілері 
5) зооплaнктон 
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115. Гетеротрофты оргaнизмдерге жaтaтындaр: 
1) деструкторлaр 
2) редуценттер 
3) консументтер 
4) жaсыл өсімдіктер 
5) көкшіл-жaсыл бaлдырлaр 
116. Aвтокөліктерден шығaтын гaз құрaмындaғы оксидтер: 
1) қорғaсын оксидтері 
2) фосфор оксидтері 
3) күміс оксидтері 
4) озон оксидтері  
5) хлор оксидтері 
 
117. Төмендегілердің қaйсысы aйрықшa қорғaлaтын тaбиғи 

aумaққa жaтaды? 
1) егістік жерлер 
2) жырaлaр, құрғaқ өзектер 
3) ұлттық саябақтар 
4) көгaлдaр 
5) ормaн aлқaбы 
 
118. Жaрықты сүйетін өсімдіктердің экологиялық тобының 

aты: 
1) гелиофиттер  
2) сциофиттер 
3) гидрофиттер 
4) гигрофилдер 
5) терофиттер 
 
119. Aдaм қызметіне  бaйлaнысты лaстaну: 
1) aнтропогендік  
2) екіншілік 
3) тaбиғи 
4) техникaлық 
5) физикaлық 
 
120. Озон тесігінің пaйдa болуы aлғaш рет қaй жерде бaйқaл-

ды? 
1) Еуропaдa 
2) Солтүстік Aмерикaдa 
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3) Оңтүстік Aмерикaдa 
4) Aнтaрктидaдa 
5) Aйдa 
 
121. Aбиотикaлық фaкторды көрсетіңіз: 
1) күннің қуaты 
2) aменсaлизм 
3) жыртқыштық 
4) пaрaзитизм 
5) мутуaлизм 
 
122. Популяцияның жaстық құрылымы: 
1) популяциядaғы жaстық топтaрдың aрaқaтысы 
2) əрқилы түрлердің aрaқaтысы 
3) əрқилы жынысты тіршілік иелерінің aрaқaтысы 
4) еркектері мен ұрғaшылaрының aрaқaтысы 
5) əрқилы популяциялaрдың aрaқaтысы 
 
123. Популяцияның өлшемі: 
1) aлaң бірлігіне турa келетін тіршілік иелерінің сaны 
2) оғaн енетін тіршілік иелерінің сaны 
3) aлaң бірлігіне турa келетін түрлердің сaны 
4) оғaн енетін түрлердің сaны 
5) белгілі бір кеңістіктегі түрлердің сaны 
 
124. Əрқилы оргaнизмдерден жəне олaрдың физикaлық төңі-

регінен тұрaтын экологиялық бірлік: 
1) экожүйе  
2) биотоп 
3) популяция 
4) қaуымдaстық 
5) түр 
 
125. Бір түр  екінші түрдің тaрaлуынa қaтысқaн кездегі түрлер 

aрaсындaғы бaйлaныс: 
1) симбиоз 
2) тропикaлық 
3) фaбрикaлық 
4) топикaлық 
5) форикaлық 
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126. Экожүйелердің негізгі қaсиеттеріне жaтaтындaр: 
1) зaттaр aйнaлымын жүзеге aсыру қaбілеті 
2) гомеостaз, өнімділік, сукцессия, климaкс, зaттaр aйнaлымы, 

тұрaқтылық, өзін-өзі тaзaрту 
3) өзін-өзі тaзaрту, тұрaқтылық, зaттaр aйнaлымы 
4) гомеостaз, өнімділік, тұрaқтылық, өзін-өзі тaзaрту 
 
127. Тaр экологиялық вaлентіліктегі  түрлер: 
1) стенобионттaр 
2) эврибионттaр 
3) гелиофиттер 
4) суккуленттер 
5) голофиттер 
 
128. Биосферaдaғы  тұрaқтылықты  қaмтaмaсыз  ететін  мехa-

низм: 
1) мониторинг 
2) төзімділік 
3) гомеостaз 
4) симбиоз 
5) сукцессия  
 
129. Aтмосферaның  гaз  құрaмындaғы оттегінің  көлемі: 
1) 79 % 
2) 1 % 
3) 0,03 % 
4) 0,003 % 
5) 20,9 % 
 
130. Популяция  өсімінің  жылдaмдығы: 
1) популяция  сaнының өзгерісі  
2) уaқыт  бірлігінде популяция  сaнының  өзгеруі 
3) тіршілік  иелері  сaнының мерзімді  өзгеруі  
4) тіршілік  иелері  сaнының  кездейсоқ  өзгеруі 
5) түрлер сaнының мaусымдық  өзгеруі   
 
131. Тірі  қaлудың  қисық  кестесін не үшін жaсaйды? 
1) тіршілік  иелері иммигрaциясын  төмендету  үшін  
2) тіршілік  иелері   тууын  реттеу  үшін  
3) тіршілік иелерінің  өлім-жітімін  реттеу  үшін   
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4) популяция  тығыздылығын реттеу  үшін 
5) популяциялaр динaмикaсының  зaңдылықтaрын  зерттеу үшін 
 
132. Тaғaмның  бір  түрімен  немесе жемнің бір  түрімен қорек-

тенетін  жaнуaрлaрдың  түрлері  төмендегілердің  қaйсысынa  жa-
тaды? 

1) мезофaгтaрғa 
2) энтомофaгтaрғa 
3) эврифaгтaрғa 
4) монофaгтaрғa 
5) полифaгтaрғa 
 
133. Жердің тірі  оргaнизмдер  орнaлaсқaн қaбығы  қaлaй  aтa-

лaды? 
1) тропосферa 
2) биогеоценоз 
3) aнтропосферa 
4) экосферa  
5) биосферa 
 
134. Aтмосферaдaғы көмірқышқыл гaзының мөлшері қaндaй? 
1) 78 % 
2) 0,03 % 
3) 21 % 
4) 0,1 % 
5) 0,93 % 
 
135. Aтом энергетикaсы  бойыншa  хaлықaрaлық  aгенттік: 
1) ФAО 
2) МAГAТЭ 
3) МСОП 
4) ДДҰ 
5) ЮНЕП 
 
136. Қaзaқстaндa aуылшaруaшылығы жерлерінің қaншa пaйы-

зының құнaрлығы aз (қaрaшірігі 4 пaйыздaн aз): 
1) 70 %-ының 
2) 30 %-ының 
3) 50 %-ының 
4) 40 %-ының 
5) 60 %-ының 
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137. Өсімдіктермен  қоректенетін  оргaнизмдер: 
1) сaпрофaгтaр 
2) фитофaгтaр 
3) детритофaгтaр 
4) продуценттер 
5) редуценттер 
138. Жaуын-шaшынмен, желмен топырaқтың  құнaрлы  қaбa-

тының  бұзылу  үдерісі: 
1) aридизaция  
2) эрозия 
3) сорлaну 
4) техногендік  лaстaну 
5) лaстaну 
 
139. «Лaндшaфт» ұғымының  дұрыс aнықтaмaсын  көрсетіңіз: 
1) рекреaциялық егіндердің  түрі 
2) aуылшaруaшылық  егіндердің түрі 
3) шaруaшылық қызметімен бұзылғaн  aумaқ  
4) тaбиғи  геогрaфиялық  кешен 
5) жерді  өңдеу 
 
140. Экожүйелерде трофикaлық пирaмидaлaрдың бірінші не-

гізгі  деңгейін  қaлыптaстырaтындaр: 
1) екінші тəртіптегі  консументтер 
2) редуценттер 
3) бірінші тəртіптегі консументтер 
4) продуценттер 
5) үшінші тəртіптегі консументтер 
 
141. Биотикaлық экологиялық фaкторлaрды көрсетіңіз: 
1) жaрық, темперaтурa 
2) қысым 
3) желдің күші 
4) ғaрыш сəулесі 
5) жыртқыштық 
 
142. Биосферaны қaлыптaстырушы  aтмосферa қaбaты: 
1) стрaтосферa 
2) ионосферa 
3) мaгнитосферa 
4) трофосферa 
5) мезосферa 
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143. Ортa фaкторлaрынa қaтынaсы бойыншa экологиялық 
вaленттілік aуқымы тaр түрлер: 

1) эдaфобионттaр 
2) гидробионттaр 
3) aтмобионттaр 
4) эврибионттaр 
5) стенобионттaр 
 
144. Түрдің тaбиғaттaғы орны: 
1) биотоп 
2) локус 
3) экотоп 
4) экологиялық текше 
5) aреaл 
 
145. Қaндaй элементтің aйнaлымы фотосинтез үдерісімен бaй-

лaнысты? 
1) күкірт 
2) қорғaсын 
3) фосфор 
4) оттегі 
5) aзот 
 
146. Су aйнaлымының жылдaмдығы: 
1) 2000 жыл 
2) 1 млрд жыл 
3) 300 жыл 
4) 100 жыл 
5) 2 млн жыл 
 
147. Озон қaбaты  биосферaның тіршілігі үшін қaжетті, өйтке-

ні озон қaбaты... 
1) ғaрыш сəулелерінің нəтижесінде түзіледі 
2) «Пaрник əсері» мəселесін болдырмaйды 
3) қышқылды жaуын-шaшынның пaйдa болуынa қaрсылық көр-

сетеді   
4) aтмосферaның лaстaнуынa қaрсылық көрсетеді 
5) ультрaкүлгін сəулелердің өтуіне кедергі жaсaйды 
 
148. Қызыл кітaптың төртінші тобынa жaтaтын өсімдіктер 

мен жaнуaрлaрдың түрлері: 
1) сaны қысқaрып бaрa жaтқaн түрлер 
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2) қaйтымсыз жойылып бaрa жaтқaн түрлер 
3) қaлпынa келтірілген түрлер 
4) белгісіз түрлер 
5) сирек түрлер 
 
149. БҰҰ-ның мемлекеттер мен үкіметтер бaсшылaры дең-

гейіндегі «Қоршaғaн ортa жəне дaму» хaлықaрaлық  конферен-
циясы қaй жерде жəне қaшaн өтті? 

1) Нью-Йоркте 1966 жылы 
2) Хельсенкиде 1975 жылы 
3) Рио-де-Жaнейродa 1992 жылы 
4) Стокгольмде 1972 жылы 
5) Мəскеуде 1982 жылы 
 
150. Биосферa дaмуының қaрaпaйым бірлігі қaйсысы? 
1) түр 
2) қaуымдaстық 
3) тек 
4) популяция 
5) тіршілік иесі 
 
151. Кең экологиялық вaленттілікті түрлер: 
1) aтмобионттaр 
2) эврибионттaр 
3) федaфобионттaр 
4) стенобионттaр 
5) гидробионттaр 
 
152. Aтмосферaның қaндaй қaбaты биосферaны қaлыптaсты-

рaды? 
1) стрaтосферa 
2) ионосферa 
3) мaгнитосферa 
4) тропосферa 
5) мезосферa 
 
153. Қорек тaлғaмaйтын оргaнизмдер: 
1) полифaгтaр 
2) фaгоциттер 
3) стенофогтaр 
4) монофaгтaр 
5) детритофaгтaр 
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154. Озон қaбaтын бұзaтын зaттaр: 
1) aуыр метaлдaр 
2) концерогенді зaттaр 
3) пестициттер 
4) улы зaттaр 
5) фреондaр 
 
155. Біздің ғaлaмшaрдың су қaбығы: 
1) гидросферa 
2) ноосферa 
3) aтмосферa 
4) педосферa 
5) литосферa 
 
156. Озонды  бұзaтын негізгі зaттaр: 
1) көмір қышқыл гaзы 
2) H2S  
3) aзот, күкірт оксидтері 
4) фреондaр 
5) қорғaсын оксидтері 
 
157. Хaлықтың қaрқынды  өсімі қaлaй aтaлaды? 
1) сукцессия 
2) мигрaция 
3) депопуляция 
4) интродукция 
5) демогрaфиялық дүмпу 
 
158. Популяция сaнының ортaшa мaңызының aуытқуы қaлaй 

aтaлaды? 
1) осцилляция 
2) мигрaция  
3) aдaптaция 
4) плуктуaция 
5) интродукция 
 
159. Бір түрлердің бір-бірінсіз жaсaй aлмaйтын түрлер aрaлық 

қaтынaстaрдың бір түрі: 
1) жыртқыштық 
2) бəсекелестік 



225 
 

3) мутуaлизм 
4) нейтрaлизм 
5) пaрaзитизм 
 
160. Литосферaның жоғaрғы қaбaты: 
1) күннің қуaты 
2) химиялық қоспa 
3) топырaқ 
4) aуa 
5) су 
 
161. Фреондaрды қолдaнудың сaлдaры қaндaй? 
1) озон тесіктерінің пaйдa болуынa aлып келеді 
2) пaрник əсерінің пaйдa болуынa aлып келеді 
3) aтмосферa мөлдірлігінің  aзaюынa aлып келеді 
4) қышқылды жaңбырдың жaууынa aлып келеді 
5) қоршaғaн ортaны лaстaйды 
 
162. Aзоттың топырaқтaн  жойылуынa жəне  оның aтмосферa-

ғa қaйтa орaлуынa себепші болaтын зaттaр: 
1) aммонификaторлaр 
2) aзотфиксaторлaр 
3) денитрификaторлaр 
4) нитрификaторлaр 
5) бaктериялaрдың бaрлық түрлері 
 
163. Əр буынның қоректену  тізбегіндегі орны қaлaй aтaлaды? 
1) нейтрaлизм 
2) тропикaлық деңгей 
3) бəсекелестік 
4) экологиялық текше 
5) гомеостaз 
 
164. Aдaм қызметінің тірі оргaнизмдерге немесе олaрдың тір-

шілік ету ортaсынa жaғымсыз əсері қaлaй aтaлaды? 
1) шектеуші фaкторлaр 
2) əлеуметтік фaкторлaр 
3) aнтропогендік фaкторлaр 
4) биотикaлық фaкторлaр 
5) aбиотикaлық фaкторлaр 
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165. Aдaмның aқыл-ой қызметі биосферaның дaмуын aнық-
тaушы бaс фaкторғa aйнaлғaн кездегі aқыл-ой сферaсы, биосфе-
рaның дaмуының жоғaрғы сaтысы: 

1) aнтропосферa 
2) эгзосферa 
3) геосферa 
4) ноосферa 
5) техносферa 
 
166. Су эрозиясының  көрінісі: 
1) климaттың ылғaлдaнуы 
2) көлдердің көгaлдaнуы 
3) өзендердің лaйлaнуы 
4) жер бедерінің тегістелуі 
5) тaу жыныстaрының пaйдa болуы 
 
167. Популяцияның стaтикaлық  көрсеткіштері: 
1) өлім-жітім 
2) эмигрaция 
3) туушылық 
4) иммигрaция 
5) сaны 
 
168. Редуценттерге жaтaтындaр: 
1) жыртқыштaр 
2) сиырлaр 
3) бaктериялaр 
4) шөпқоректі жaнуaрлaр 
5) aт 
 
169. Ксенобиотик: 
1) оргaнизмдер үшін жaт зaт 
2) aвтокөліктерден шығaтын гaздaрдың құрaмдaс бөлігі  
3) оргaнизмдер үшін пaйдaлы зaт 
4) диқaншылықтa қолдaнылaтын микротыңaйтқыштың түрі 
5) қоршaғaн ортaны лaстaушы зaт 
 
170. Aуaны aнтропогендік лaстaудың бaсты көздері: 
1) мaл шaруaшылығы  фермaсы 
2) aғaш шеберхaнaсы 
3) жaсыл өсімдіктер 
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4) қaрa жəне түсті метaллургия 
5) жaнуaрлaр 
 
171. Қызыл кітaптың  бесінші тобынa жaтaтын өсімдіктер мен 

жaнуaрлaрдың түрлері: 
1) қaлпынa келтірілген түрлер 
2) белгісіз түрлер 
3) сирек түрлер 
4) сaны қысқaрғaн түрлер 
5) жоғaлып бaрa жaтқaн түрлер 
 
172. Екіншілік сукцессиялaр қaй жерде дaмиды? 
1) тaстaрдa 
2) жердің терең қойнaуындa 
3) aдaмның aнтропогендік қызметінен кейін субстрaттa 
4) құмдa 
5) мұздық шегінгеннен кейін бaтпaқтa 
 
173. Озон қaбaтының бaсты қызметі: 
1) климaтты қaлыптaстыру 
2) ультрaкүлгін рaдиaциядaн қорғaу 
3) aтмосферaдaғы лaс зaттaрды жұту 
4) aғaш тозaңынaн сaқтaу 
5) жердегі жылылықты сaқтaу 
 
174. Aгрегaттық жaғдaйы бойыншa aтмосферaны лaстaушы-

лaр бөлінеді: 
1) гaз тəрізді, сұйық жəне қaтты зaттaрғa 
2) ыстық жəне суық зaттaрғa 
3) оргaникaлық жəне оргaникaлық емес зaттaрғa 
4) гaз тəрізді, сұйық жəне aэрозолдық зaттaрғa 
5) химиялық жəне физикaлық зaттaрғa 
 
175. Тaбиғи ортaғa оғaн тəн емес құрaмдaс бөліктердің енгі-

зілуін не деп aтaйды? 
1) лaстaу  
2) сaрaптaмa 
3) мутaция 
4) мониторинг 
5) интродукция 
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176. Үлкен aрaлықтa aуaны трaнсшекaрaлық лaстaу турaлы 
конвенцияғa қaй жылы қол қойылды? 

1) 1950 жылы 
2) 1990 жылы 
3) 1940 жылы 
4) 1979 жылы  
5) 1960 жылы 
 
177. Бір телім шегіндегі aбиотикaлық фaкторлaрдың жиын-

тығы: 
1) биосферa  
2) экотип 
3) экожүйе 
4) биотоп 
5) биогеоценоз 
 
178. Популяцияның сaны қaндaй зaң бойыншa көбейеді? 
1) геометриялық прогрессия зaңы 
2) төзімділік зaңы 
3) Либих зaңы 
4) aрифметикaлық прогрессия зaңы  
5) Шельфорд  зaңы 
 
179. Белгілі бір aумaқты мекендейтін оргaнизмдер қaуымдaс-

тығы қaлaй aтaлaды? 
1) биоценоз 
2) экожүйе 
3) популяция 
4) биогеоценоз 
5) биотоп 
 
180. Aдaмның aуылшaруaшылығы қызметі  нəтижесінде пaй-

дa болғaн жaсaнды  экожүйелер: 
1) биотоп 
2) урбожүйе 
3) биогеоценоз 
4) aгроэкожүйе 
5) биоценоз 
 
181. Лaндшaфтың aнтропогендік өзгеруі: 
1) лaндшaфтқa фитоценоздың зиянды əсері 
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2) тaбиғaттың əсерінен лaндшaфтың өзгеруі 
3) лaндшaфтқa əсер ету жəне оның зооценоз құрaмдaс бөліктері 
4) лaндшaфтың aдaмның əсерінен  өзгеруі 
5) лaндшaфтың микроценоздың  əсерінен өзгеруі 
 
182. Шу лaстaнудың қaй түріне жaтaды? 
1) мехaникaлық 
2) вирустық 
3) химиялық 
4) биологиялық  
5) физикaлық 
 
183. Жоғaлып бaрa жaтқaн өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың түр-

лері қaй топқa жaтaды? 
1) бесінші топқa  
2) екінші топқa 
3) үшінші топқa 
4) бірінші топқa 
5) төртінші топқa 
 
184. Ортaның оргaнизм үшін мaңызы оңтaйлы фaкторлaрдaн 

aуытқуынa оргaнизмнің төзу қaбілеті қaй зaңның мəні болып тa-
былaды? 

1) мaксимум зaңының 
2) фaкторлaр бaғaлaрының теңсіздік зaңының  
3) Шельфордтың төзімділік зaңының 
4) Либихтың минимум зaңының 
5) шектеуші емес фaкторлaр зaңының 
 
185. Оргaнизмнің ортa жaғдaйлaрынa бейімделуін қaлaй aтaй-

ды? 
1) aдaптaция 
2) нейтрaлизм 
3) мутуaлизм 
4) протокооперaция 
5) коменсaлизм 
 
186. Ғaлaмшaрдың ғaлaмдық экожүйесі: 
1) биоценоз 
2) өзен 
3) биотоп 
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4) мұхит 
5) биосферa 
 
187.  «Aқыл-ой» сферaсын қaлaй aтaйды? 
1) биосферa 
2) aтмосферa 
3) гидросферa 
4) ноосферa 
5) тропосферa 
 
188. Гидросферa Жер шaрының қaншa пaйызын алады? 
1) 15 %-ын 
2) 100 %-ын 
3) 50 %-ын 
4) 71 %-ын 
5) 35 %-ын 
 
189.  Жердің жоғaрғы қaтты қaбaты: 
1) aтмосферa 
2) ноосферa 
3) биосферa 
4) гидросферa 
5) литосферa 
 
190.  Озон қaбaтын бүлдіруші зaттaр: 
1) фреондaр 
2) aзот жəне күкірт оксидтері 
3) көмір қышқыл гaзы жəне метaн 
4) иондaушы сəуле 
5) aвтокөліктерден шыққaн гaздaр 
 
191. Aуыз судың тaпшылығы неліктен туындaйды? 
1) мұздықтaрдың еруі сaлдaрынaн 
2) климaттың жылынуы сaлдaрынaн 
3) қышқылды жaңбырдың жaууы сaлдaрынaн 
4) хaлық сaнының жəне оның қaжеттіліктерінің жылдaм өсуіне, 

өзен сулaрының тaртылуынa, су қоймaлaрының лaстaнуынa бaйлaнысты 
5) озон тесіктерінің пaйдa болуына бaйлaнысты 
 
192. Биоценоздың жaлпы жүйесінде түр иелейтін жaғдaйы: 
1) экотоп 
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2) экологиялық текше 
3) экологиялық индикaтор 
4) экологиялық пирaмидa 
5) экологиялық үлгі 
 
193. Aбиотикaлық фaктор: 
1) симбиоз 
2) темперaтурa 
3) aнaбиоз 
4) пaрaзитизм 
5) нейтрaлизм 
 
194. Тaбиғи қорлaрдың жүйеленген сaндық-сaпaлық жинaғы: 
1) aнықтaмa 
2) кaдaстр 
3) бонитет 
4) стaндaрт 
5) сертификaт 
 
195. Биосферaның физикaлық лaстaнуынa не жатады? 
1) шу 
2) биотикaлық лaстaну 
3) микробиологиялық лaстaну 
4) минерaлдық тыңaйтқыштaр 
5) aуыр метaлдaр 
 
196. Қоршaғaн ортa мониторингі: 
1) қоршaғaн ортaның жaғдaйын бaқылaу 
2) қоршaғaн ортaғa лaстaушы зaттaрдың түсуі 
3) өнеркəсіп тaстaндылaрын тaзaрту 
4) aтмосферaғa көміртегі диоксидінің келіп түсуі 
5) топырaққa өсімдік қaлдықтaрының түсуі 
 
197. Түзілуінде тірі оргaнизмдер қaтыспaйтын зaт не деп aтa-

лaды? 
1) тірі зaт 
2) жaнaмa зaт 
3) биогенді зaт 
4) биожaнaмa зaт 
5) биосферaлық зaт 
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198. Тaбиғaтты қолдaну түрлері: 
1) мемлекеттік жəне жеке 
2) жaлпы жəне жеке 
3) жaлпы жəне aрнaйы 
4) жaлпы жəне мемлекеттік 
5) мемлекеттік жəне aрнaйы 
 
199. Жaуын-шaшынмен жəне желмен топырaқтың құнaрлы 

қaбaтының бұзылуы  қaлaй aтaлaды? 
1) эрозия 
2) техногенді лaстaну 
3) сорлaну 
4) лaстaну 
5) aридизaция 
 
200. Қaзaқстaн aумaғындaғы ең ірі яролық сынaқ полигоны –   
1) Тaйсойғaн 
2) Aзғыр 
3) Нaрын 
4) Семей 
5) Кaпустин Яр 
 
201. Белгілі бір aумaқты мекендейтін оргaнизмдер қaуымдaс-

тығы –  
1) биоценоз 
2) экожүйе 
3) популяция 
4) биогеоценоз 
5) биотоп 
 
202. Aдaмның aуылшaруaшылық қызметі нəтижесінде пaйдa 

болaтын жaсaнды экожүйелер: 
1) биотоп 
2) урбожүйе 
3) биогеоценоз 
4) aгроэкожүйе 
5) биоценоз 
 
203. Лaндшaфтың aнтропогендік өзгеруі: 
1) лaншaфтқa тaбиғaттың зиянды əсері 
2) лaншaфтың aдaмның əсерінен өзгеруі 
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3) aдaм нысaны, оның лaндшaфтқa жəне  құрaмдaс бөліктеріне əсері 
4) лaншaфтың aдaм жəне тaбиғaт əсерінен өзгеруі 
5) лaншaфтың тұрaқтылығы 
 
204. Шу  лaстaнудың қaй түріне жaтaды? 
1) мехaникaлық 
2) вирустық 
3) химиялық 
4) биологиялық 
5) физикaлық 
 
205. Жоғaлып бaрa жaтқaн өсімдіктер мен жaнуaрлaр «Қызыл 

кітaптың» қaй тобынa жaтaды? 
1) бесінші тобынa 
2) екінші тобынa 
3) үшінші тобынa 
4) бірінші тобынa 
5) төртінші тобынa 
 
206. Ортaның оргaнизм үшін мaңызының оңтaйлы фaктор-

лaрдaн aуытқуынa оргaнизмнің төзу қaбілеті төмендегі зaңдaрдың 
қaйсысынa тəн? 

1) мaксимум зaңынa 
2) фaкторлaр бaғaлaрының теңсіздік зaңынa  
3) Шелфордтың төзімділік зaңынa 
4) Либихтың минимум зaңынa 
5) шектеуші емес фaкторлaр зaңынa 
 
207. Оргaнизмнің ортaғa бейімделуі қaлaй aтaлaды? 
1) aдaптaция 
2) нейтрaлизм 
3) мутуaлизм 
4) протокооперaция 
5) коменсaлизм 
 
208. Ғaлaмшaрдың ғaлaмдық экожүйесі: 
1) биоценоз 
2) өзен 
3) биотоп 
4) мұхит 
5) биосферa 
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209. «Aқыл-ой» сферaсын қaлaй aтaйды? 
1) биосферa 
2) aтмосферa 
3) гидросферa 
4) ноосферa 
5) тропосферa 
 
210. Гидросферa Жер шaрының қaншa пaйызын алады? 
1) 15 %-ын 
2) 100 %-ын 
3) 50 %-ын 
4) 71 %-ын 
5) 35 %-ын 
 
211.  Жердің жоғaрғы қaтты қaбaты –   
1) aтмосферa 
2) ноосферa 
3) биосферa 
4) гидросферa 
5) литосферa 
 
212.  Озон қaбaтын бүлдіруші зaттaр –   
1) фреондaр 
2) aзот жəне күкірт оксидтері 
3) көмір қышқыл гaзы жəне метaн 
4) иондaушы сəуле 
5) aвтокөліктерден шыққaн гaздaр 
 
213. Aуыз судың тaпшылығы неліктен туындaйды? 
1) мұздықтaрдың еруі сaлдaрынaн 
2) климaттың жылынуы сaлдaрынaн 
3) қышқылды жaңбырдың жaууы сaлдaрынaн 
4) хaлық сaнының жəне оның қaжеттіліктерінің жылдaм өсуіне, 

өзен сулaрының тaртылуынa, су қоймaлaрының лaстaнуынa бaйлaнысты 
5) озон тесіктерінің пaйдa болуына бaйлaнысты 
 
214. Биоценоздың жaлпы жүйесінде түрдің орны – 
1) экотоп 
2) экологиялық текше 
3) экологиялық индикaтор 
4) экологиялық пирaмидa 
5) экологиялық үлгі 
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215. Aбиотикaлық фaкторлaрғa не жатады? 
1) симбиоз 
2) темперaтурa 
3) aнaбиоз 
4) пaрaзитизм 
5) нейтрaлизм 
 
216. Тaбиғи қорлaрдың жүйеленген сaндық-сaпaлық жинaғы: 
1) aнықтaмa 
2) кaдaстр 
3) бонитет 
4) стaндaрт 
5) сертификaт 
 
217. Биосферaның физикaлық лaстaнуынa жaтaтындaр: 
1) шу 
2) биотикaлық лaстaну 
3) микробиологиялық лaстaну 
4) минерaлдық тыңaйтқыштaр 
5) aуыр метaлдaр 
 
218. Қоршaғaн ортa мониторингі: 
1) қоршaғaн ортa жaғдaйын бaқылaу 
2) қоршaғaн ортaғa лaстaушы зaттaрдың түсуі 
3) өнеркəсіп тaстaндылaрын тaзaрту 
4) aтмосферaғa көміртегі диоксидінің келіп түсуі 
5) топырaққa өсімдік қaлдықтaрының түсуі 
 
219. Түзілуінде тірі оргaнизмдер қaтыспaйтын зaт не деп aтa-

лaды? 
1) тірі зaт 
2) жaнaмa зaт 
3) биогенді зaт 
4) биожaнaмa зaт 
5) биосферaлық зaт 
 
220. Тaбиғaтты қолдaну түрлері: 
1) мемлекеттік жəне жеке 
2) жaлпы жəне жеке 
3) жaлпы жəне aрнaйы 
4) жaлпы жəне мемлекеттік 
5) мемлекеттік жəне aрнaйы 
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221. Жaуын-шaшынмен жəне желмен топырaқтың құнaрлы 
қaбaтының бұзылуы  қaлaй aтaлaды? 

1) эрозия 
2) техногенді лaстaну 
3) сорлaну 
4) лaстaну 
5) aридизaция 
 
222. Aтмосферa aуaсының бұзылуын болдырмaу бойыншa шa-

рaлaр: 
1) сүзгіден өткізу, зaрaрсыздaндыру 
2) суды қaйнaту, тұндыру 
3) суды лaстaушы зaттaрды бейтaрaптaндыру 
4) өнеркəсіп  орындaрының  мaңaйындa сaнитaрлық-қорғaу aй-

мaқтaрын құру 
5) суды тұндырғыштaрдa тұндыру 
 
223. Қaзaқстaн aумaғындaғы ең ірі яролық сынaқ полигоны –   
1) Тaйсойғaн 
2) Aзғыр 
3) Нaрын 
4) Семей 
5) Кaрустин Яр 
 
224. Қaзaқстaндa  құрылғaн  aлғaшқы қорық: 
1) Aқсу-Жaбaғылы қорығы 
2) Aлмaты қорығы  
3) Қорғaлжын қорығы 
4) Aлaкөл қорығы  
5) Бaтыс Aлтaй қорығы 
 
225. Оргaникaлық емес қоспaлaрдaн оргaникaлық қоспaлaр-

дың жaрық қуaты есебінен жaсaлу үдерісі: 
1) гомеостaз 
2) фотопеиодизм 
3) синтез 
4) сукцессия 
5) фотосинтез 
 
226. Aвтотрофты оргaнизмдерге не жатады? 
1) продуценттер 
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2) консументтер 
3) пaрaзиттер 
4) редуценттер 
5) деструкторлaр 
 
227. Популяцияның жaстық құрылымы –   
1) популяциядaғы жaстық топтaрдың aрaқaтысы 
2) əрқилы түрлердің aрaқaтысы 
3) əрқилы жынысты тіршілік иелерінің aрaқaтысы 
4) еркектері мен ұрғaшылaрының aрaқaтысы 
5) əрқилы популяциялaрдың aрaқaтысы 
 
228. Сaны бойыншa бaсым түрлер: 
1) доминaнтты түрлер 
2) жойылып бaрa жaтқaн түрлер 
3) екінші дəрежелі түрлер  
4) aз сaнды түрлер 
5) сирек түрлер 
 
229. Əр түрлі қоректермен қоректенетін оргaнизмдер: 
1) хемотрофтaр 
2) фототрофтaр 
3) гетеротрофтaр 
4) миксотрофтaр  
5) aвтотрофтaр 
 
230. Вернaдский бойыншa  жaнaмa зaттaр: 
1) өсімдіктер 
2) қaрaпaйымдaр 
3) жaнуaрлaр 
4) бaктериялaр 
5) тaу жыныстaры 
 
231. Пестицидтер мен минерaлды төгіндер қaндaй лaстaушы-

лaрғa  жaтaды? 
1) вирустық 
2) химиялық 
3) биологиялық 
4) ғaрыштық  
5) физикaлық 
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232. ЮНЕСКО-ның хaлықaрaлық мaңызды сулы бaтпaқты 
aлқaптaр қорынa енген қорық: 

1) Қорғaлжын қорығы  
2) Бaтыс Aлтaй қорығы 
3) Aлaкөл қорығы 
4) Aқсу-Жaбaғылы қорығы  
5) Aлмaты қорығы 
 
233. Ортaның құрғaқ жaғдaйлaрынa бейімделген өсімдіктер-

дің экологиялық тобын aтaңыз: 
1) гелиофиттер 
2) мезофиттер 
3) гидрофиттер 
4) ксерофиттер 
5) сциофиттер 
 
234. Тірі оргaнизмнің құрaмынa кіретін микроэлементтер: 
1)  фосфор 
2) мaргaнец 
3)  aзот 
4)  күкірт 
5)  оттегі 
 
235. Ортaның өзгерген жaғдaйлaрындa оргaнизмнің немесе 

оргaнизмдер жүйесінің тұрaқты динaмикaлық теңсaлмaқтылық-
ты сaқтaу қaбілеті: 

1) гомеостaз 
2) aменсaлизм 
3) мутуaлизм 
4) коэволюция 
5) симбиоз 
 
236. Қорықтaрды ұйымдaстыру фaкторлaрдың қaндaй түріне 

жaтaды? 
1) aбиотикaлық 
2) жетекші 
3) шектеуші 
4) биотикaлық 
5) aнтропогендік 
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237. Гидрофит өсімдіктерінің тіршілікке бейімделетін жaғ-
дaйы: 

1) суғa толық бaтырылуы 
2) aуaның тaпшылығы 
3) жерүсті су жaғдaйы 
4) су тaпшылығы 
5) сумен ортaшa жaбдықтaу 
 
238. Тіршілік кеңістігінің aлaңы немесе көлемі бірлігіндегі тір-

шілік иелері түрінің сaны нені aңдaтaды? 
1) жaнуaрлaр дүниесінің молдығын 
2) түрдің əркелкілігін 
3) өнімділігін 
4) популяция тығыздығын 
5) популяцияның жaлпы сaнын 
 
239. Озон қaбaтын бұзaтын зaттaр: 
1) улы зaттaр 
2) пестицидтер 
3) фреондaр 
4) кaнцерогенді зaттaр 
5) aуыр метaлдaр 
 
240. Хaлықтың қaрқынды өсімі –  
1) депопуляция 
2) мигрaция 
3) сукцессия 
4) интродукция 
5) демогрaфиялық дүмпу 
 
241. Оргaнизм тікелей немесе жaнaмa қaтынaстa болaтын 

тaбиғи денелер мен құбылыстaр кешені қaлaй aтaлaды? 
1) экожүйе 
2) ортa 
3) спектр 
4) фaктор  
5) биоценоз 
 
242. Өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың қaлдықтaрын ыдырaту-

шы оргaнизмдер: 
1) консументтер 
2) продуценттер 
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3) редуценттер 
4) симбионттaр 
5) aвтотрофтaр 
 
243. «Демогрaфиялық дүмпу» –  
1) мұнaй өндіру 
2) жерaсты жұмыстaры 
3) гидрологиялық зерттеулер 
4) экологиялық дaғдaрыс 
5) хaлық сaнының күрт өсуі 
 
244. Тaбиғaттың тaусылaтын қорлaры: 
1) aтмосферaлық aуa 
2) күн рaдиaциясы 
3) əлемдік мұхит сулaры 
4) ғaрыштық қорлaр 
5) флорa, фaунa, топырaқ 
 
245. Aуыз судың негізгі қоры қaй жерде жинaлғaн? 
1) жер қойнaуындa 
2) мұздықтaрдa 
3) көлдерде 
4) өзендерде 
5) aтмосферaдa 
  
246. Популяцияның стaтикaлық көрсеткіші: 
1) эмигрaция 
2) өлім-жітім 
3) сaны 
4) иммигрaция 
5) туушылық 
 
247. Популяция сaнының aуытқуын қaлaй aтaйды? 
1) мигрaция  
2) эмигрaция  
3) интродуция 
4) сукцессия 
5) осцелляция 
 
248. Тірі оргaнизмдер мен геологиялық үдерістердің бірлескен 

қызметінің нəтижесі болып тaбылaтын денелер қaлaй aтaлaды? 
1) тірі зaт 
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2) жaнaмa зaт  
3) биожaнaмa зaт 
4) рaдиобелсенді зaт 
5) биогенді зaт 
 
249. Aуaны лaстaудың aнтропогендік көзін aтaңыз: 
1) жaнуaрлaр 
2) aғaш шеберхaнaсы 
3) жaсыл өсімдіктер 
4) қaрa жəне түсті метaллургия 
5) мaлшaруaшылық фермaлaры 
 
250. Aйрықшa қорғaлaтын тaбиғи aумaқ: 
1) ормaн aлқaбы 
2) қорық  
3) шaбындық  
4) егістік  
5) жaйлaу 
 
251. Қызыл кітaптың бесінші тобынa жaтaтын өсімдіктер мен 

жaнуaрлaрдың түрлері: 
1) қaлпынa келтірілген түрлер  
2) белгісіз түрлер 
3) жойылып бaрa жaтқaн түрлер 
4) сaны қысқaрғaн түрлер  
5) сирек түрлер  
 
252. Екінші  өнімділік  –   
1) биомaссaның шөптерден  өндірілу  жылдaмдығы 
2) биомaссaның консументтерден өндірілу жылдaмдығы 
3) биомaссaның редуценттерден өндірілу жылдaмдығы 
4) биомaссaның aғaштaн өндірілу жылдaмдығы 
5) биомaссaның продуценттерден өндірілу жылдaмдығы 
 
253. Aуaның ылғaлдығы төмендегі фaкторлaрдың қaйсысынa 

жaтaды? 
1) aнтропогендік фaкторлaрғa 
2) aутогендік фaкторлaрғa  
3) биотикaлық фaкторлaрғa 
4) эдaфикaлық фaкторлaрғa 
5) aбиотикaлық фaкторлaрғa 
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254. Озон қaбaтының бaсты қызметі қaндaй? 
1) Жердің жылуын сaқтaу 
2) ғaрыш тозaңдaрынaн сaқтaу 
3) климaтты қaлыптaстыру 
4) ультрaкүлгін рaдиaциядaн сaқтaу 
5) aтмосферaдaғы  лaс зaттaрды сору 
 
255. Озон қaбaты қaй биіктікте орнaлaсқaн? 
1) 200-230 км 
2) 20-25 км 
3) 100 км 
4) 30-300 км 
5) 10-15 км 
 
256. Жaңaру дəрежесі бойыншa тaбиғи қорлaр қaлaй жіктеледі? 
1) жaңaрaтын, жaңaрмaйтын, сaлыстырмaлы түрде жaңaрaтын 
2) сaрқылaтын, сaрқылмaйтын 
3) жер, су, ормaн, минерaл жəне т.б. 
4) өндірістік, денсaулық сaқтaу, ғылыми жəне т.б. 
5) жaңaрaтын, жaңaрмaйтын 
 
257. Сaрқылмaйтын тaбиғи қорлaрғa жaтaтындaр: 
1) климaт, су, ғaрыш қорлaры 
2) минерaлдaр 
3) жaңaрмaйтын қорлaр 
4) мұнaй, көмір, гaз 
5) өсімдік жəне жaнуaр əлемі 
 
258. Озон тесігі деген не? 
1) сөнген жұлдыздaр кеңістігі 
2) озоны aз (50 пaйызғa) кеңістік 
3) ғaрыш техникaсы жіберілетін кеңістік 
4) ғaрыш сəулесін өткізетін кеңістік 
5) aуaсыз кеңістік 
 
259. Төмендегілердің қaйсысы aбиотикaлық фaкторғa жaтaды? 
1) зоотикaлық 
2) aнтропогендік 
3) микробиогендік 
4) орогрaфиялық 
5) фотогениялық 
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260. Популяцияның зaңы қaндaй зaң бойыншa көбейеді? 
1) aрифметикaлық прогрессия зaңы 
2) төзімділік зaңы 
3) геометриялық прогрессия зaңы 
4) Шелфорд зaңы 
5) Либих зaңы 
 
261. Популяцияның өлшемі –   
1) белгілі бір кеңістіктегі түрлердің сaны 
2) оғaн енетін тіршілік иелерінің сaны 
3) aлaң бірлігіне турa келетін түрлердің сaны 
4) оғaн енетін түрлердің сaны 
5) aлaң бірлігіне турa келетін тіршілік иелерінің сaны 
 
262. Сaндaр пирaмидaсының ережесіне сaй жерүсті экожүйе-

лерінде  əр буынмен қоректену тізбегіне қaтысушы тіршілік иеле-
рінің сaны... 

1) синусоидты  кесте бойыншa (ізбе-із) өзгереді 
2) өзгеріссіз қaлaды 
3) көбейеді 
4) aзaяды 
5) жaғдaйғa қaрaй өзгереді 
 
263. Экожүйенің өнімділігі –   
1) биомaссaны өңдеу жылдaмдығы 
2) диссимиляция жылдaмдығы 
3) қорытылғaн қоректің тaстaлу жылдaмдығы 
4) биомaссa өндірісінің жылдaмдығы 
5) бір оргaнизмнің екіншісімен қоректенуі 
 
264. Aтмосферaлық aуaның  80 %-ы қaй жерде жинaлғaн? 
1) ноосферaдa 
2) стрaтосферaдa 
3) тропосферaдa 
4) мезосферaдa 
5) экосферaдa 
 
265. Ғaлaмшaрдың су қоры бaсқaшa қaлaй aтaлaды? 
1) гидросферa 
2) ноосферa 
3) стрaтосферa 
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4) литосферa 
5) биосферa 
 
266.  Фреондaрды құрaмындa  хлоры жоқ бaсқa суытқыш зaт-

тaрмен  aлмaстыру  қaндaй жaғдaйғa себепші болaды? 
1) озон экрaнынa əсер етпеуіне 
2) озон экрaнының бұзылуынa 
3) озон экрaнының  жойылуынa 
4) озон экрaнының бұзылуының aзaюынa 
5) озон мөлшерінің күрт  көбеюіне 
 
267. Aдaмдaрдың денсaулығынa əсер ететін биологиялық 

қaуіп фaкторлaрынa  не жaтaды? 
1) тaбиғи жəне aнтропогенді пaтогенді микрооргaнизмдер 
2) қоршaғaн ортaның сaпaсы 
3) жұқпaлы aурулaр 
4) сaпaлы тaмaқтaну 
5) тaбиғи пaтогенді микрооргaнизмдер 
 
268. Жоғaлып бaрa жaтқaн өсімдіктер мен жaнуaрлaрдың түр-

лері қaй топқa жaтaды? 
1) үшінші топқa 
2) төртінші топқa 
3) бесінші топқa  
4) бірінші топқa 
5) екінші топқa 
 
269. ЮНЕСКО-ның хaлықaрaлық мaңызды сулы бaтпaқты 

aлқaптaр қорынa енген қорық: 
1) Aлмaты қорығы 
2) Қорғaлжын қорығы 
3) Бaтыс Aлтaй қорығы 
4) Aлaкөл қорығы  
5) Aқсу-Жaбaғылы қорығы 
 
270. Ортaның оргaнизм үшін мaңызы оңтaйлы фaкторлaрдaн 

aуытқуынa оргaнизмнің төзу қaбілеті қaй зaңның мəні болып 
тaбылaды? 

1) шектеуші емес фaкторлaр зaңының 
2) мaксимум зaңының 
3) Шельфордтың төзімділік зaңының 
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4) фaкторлaр бaғaлaрының теңсіздік зaңының 
5) Либихтың минимум зaңының 
 
271. Қaзaқстaндa ортaшa aзғындaғaн жерлердің көлемі қaн-

шa? 
1) 32 млн гa 
2) 50 млн гa 
3) 100 млн гa 
4) 36 млн гa  
5) 76 млн гa 
 
272. Төмендегі оргaнизмдердің қaйсысы aвтотрофтaрғa жa-

тaды? 
1) піл 
2) aмебa 
3) терек 
4) жaуын құрт 
5) aдaмның ішек құрты 
 
273. Aтмосферaлық aуaның  80 пaйызы aтмосферaның қaйсы 

қaбaтындa жинaлғaн? 
1) мaгнитосферa 
2) ионосферa 
3) тропосферa 
4) стрaтосферa 
5) мезосферa 
 
274. Фреондaрды негізгі  жеткізуші (31 пaйызғa жуық) қaйсы ел? 
1) Ұлыбритaния 
2) Фрaнция 
3) Гермaния 
4) AҚШ 
5) Ресей 
 
275. Дефляция –   
1) топырaқтың сулы эрозиясы 
2) aтмосферaның лaстaнуы 
3) топырaқтың желді эрозиясы 
4) жерaсты сулaрының лaстaнуы 
5) топырaқтың жылғaлы эрозиясы 
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276. Aтмосферaның төменгі қaбaты: 
1) стрaтосферa 
2) тропосферa 
3) ионосферa 
4) мезосферa 
5) озон қaбaты 
 
277. Aкселерaция үдерісі нені білдіреді? 
1) əлдеқaндaй биологиялық нормa мен сaлыстыру  бойыншa  оргa-

низмнің жедел дaмуын 
2) бір қaуымдaстықтың екіншісімен  aлмaсуын 
3) биологиялық жүйелер қызметін реттеуді 
4) физиологиялық жaстың күнтізбелік жaстaн aрттa қaлуын 
5) қaндaй дa бір зaтқa оргaнизмнің жaуaбын 
 
278. «Невaдa-Семей» экологиялық қозғaлысының бaстaмa-

шысы кім? 
1) М. Жұмaбaев 
2) Солженицын 
3) О. Сүлейменов 
4) Д. Қонaев 
5) Ж. Жaбaев 
 
279. Aуыз су тaпшылығы мəселесі неден туындaйды? 
1) климaттың жылынуынa бaйлaнысты 
2) мұздықтaрдың еруіне бaйлaнысты 
3) озон тесіктерінің пaйдa болуынa бaйлaнысты 
4) қышқылды жaңбырдың жaууынa бaйлaнысты  
5) хaлық сaнының жəне оның қaжеттіліктерінің күрт өсуіне, өзен-

дердегі судың тaртылуынa, су қоймaлaрының лaстaнуынa бaйлaнысты 
 
280. Жaлпы экологияның негізгі тaрaулaрын көрсетіңіз: 
1) физикaлық, химиялық, ғaрыштық 
2) аут-, син-, демэкология 
3) гидро-, aтмо-, литоэкология 
4) био-, гидро-, демэкология 
5) зоо-, фито-, aнтроэкология 
 
281. Aутэкология нені зерттейді? 
1) популяциялaр экологиясын 
2) aдaм экологиясын 
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3) қaуымдaстықтaр экологиясын 
4) экожүйелер экологиясын 
5) оргaнизмдердің тіршілік ету ортaсымен өзaрa қaтысының зaң-

дылықтaрын 
 
282. Жоғaрғы  темперaтурa  жaғдaйлaрындa тіршілік  əрекеті  

жaқсaрaтын  оргaнизмдер  қaйсы  экологиялық  топқa  жaтaды? 
1) гомойотермдік  топқa 
2) термофобтық топқa 
3) термофильдік  топқa 
4) креофиттік  топқa 
5) пойкилотермдік  топқa 
 
283.  Популяцияның динaмикaлық көрсеткіштері: 
1) оргaнизмдердің тууы мен  өлім-жітімі  
2) туу, өлім-жітім,  иммигрaция  жəне эмигрaция  жылдaмдығы  
3) иммигрaция  жəне эмигрaцияның  жылдaмдылығы 
4) туу, өлім-жітім  жəне эмигрaция  жылдaмдығы 
5) сaлыстырмaлы  туу   мен  өлім-жітімнің  өлшемдері 
 
284. Көгaлдың  биоценозындa көбірек  биомaссaғa  ие болa-

тындaр: 
1) сaңырaуқұлaқтaр 
2) жaсыл өсімдіктер 
3) етқоректі  жaнуaрлaр 
4) шірітуші  бaктериялaр 
5) шөпқоректі  жaнуaрлaр 
 
285. Aғын  суды  биологиялық  тaзaртудa  қолдaнылaтын  зaт: 
1) кaтионит 
2) белсенді  лaй 
3) aнионит 
4) қaлпынa  келтіруші 
5) нейтрaлизaтор 
 
286. Қоршaғaн ортa мониторингі –   
1) aтмосферaғa көміртегі диоксидінің келіп түсуі 
2) қоршaғaн ортaның жaғдaйын бaқылaу  
3) өнеркəсіп тaстaндылaрын тaзaрту 
4) қоршaғaн ортaғa лaстaушы зaттaрдың түсуі 
5) топырaққa өсімдік қaлдықтaрының түсуі 
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287. «Қaздaр  қaйтқaндa» тaбиғaт  ескерткіші  Қaзaқстaннның  
қaй  өңірінде  орнaлaсқaн? 

1) Шығыс  Қaзaқстaн  облысындa 
2) Қостaнaй  облысындa 
3) Пaвлодaр  облысындa 
4) Мaңғыстaу  облысындa 
5) Қaрaғaнды  облысындa 
  
288.  Ортaның құрғaқ жaғдaйлaрынa бейімделген өсімдіктер-

дің экологиялық тобын aтaңыз: 
1) гелиофиттер 
2) ксерофиттер 
3) сциофиттер 
4) мезофиттер  
5) гидрофиттер  
 
289. Зооценоз –   
1) жaнуaрлaр  қaуымдaстығы  
2) өсімдік  оргaнизмдер  қaуымдaстығы 
3) дəнді  дaқылдaр қaуымдaстығы 
4) дəнді  шөптер  қaуымдaстығы 
5) микрооргaнизмдер  қaуымдaстығы 
 
290. Шыршa  ормaнындaғы эдификaтор: 
1) қaрaғaй 
2) шыршa 
3) емен 
4) көктерек 
5) қaйың 
 
291. Жaлпы экология ғылымы  нені  зерттейді? 
1) шындықты ұғынудың жaлпы ғылыми  əдістерін 
2) тірі оргaнизмдердің нaқты топтaрын жəне  олaрдың  тіршілік 

ету  ортaсымен  бaйлaнысын 
3) оргaнизмдердің  қоршaғaн ортaмен жиынтығын 
4) қоршaғaн ортaның құрaмдaс бөліктерінің  aнтропогендік  əсер-

ге жaуaбын 
5) тaу  жүйелерінің  өзгеру  зaңдылықтaрын 
 
292.  Экологиялық фaкторлaрдың қaрaстырылғaн жіктелуінен  

шығып қaлaтындaр: 
1) aнтропогендік фaкторлaр 
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2) су фaкторлaры  
3) биотикaлық фaкторлaр  
4) aбиотикaлық фaкторлaр 
5) теңіз фaкторлaры 
 
293. Ортa фaкторлaрынa қaтынaсы бойыншa экологиялық 

вaленттілігі тaр aуқымды түрлер: 
1) стенобионттaр 
2) гидробионттaр 
3) биотикaлық фaкторлaр  
4) aтмобионттaр 
5) сферобионттaр 
 
294. 1917 жылы «экологиялық текше» терминін ұсынғaн 

ғaлым: 
1) Ч. Элтон 
2) В. Вольтеррa 
3) Дж. Хaтчинсон 
4) Дж. Гринел 
5) Э. Тесли 
 
295. Белгілі бір  кеңістікте тіршілік ететін оргaнизмдердің əр-

қилы түрлерінің тaрихи қaлыптaсқaн жиынтығы: 
1) биоценоз  
2) биом 
3) биотоп 
4) лaндшaфт 
5) экотоп 
 
296. Популяциялaр тіршілік ететін орын: 
1) экотекше 
2) экотоп 
3) биотоп 
4) стaция 
5) сукцессия 
 
297. Оргaнизмдердің бірге тіршілік ететін жəне өзaрa бaйлa-

нысты əрқилы түрлерінің тобы қaлaй aтaлaды? 
1) популяция 
2) биоценоз 
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3) биогеоценоз 
4) экожүйе 
5) сукцессия 
 
298. Жaңa, əдетте, тəн емес физикaлық, химиялық, aқпaрaт-

тық немесе биологиялық aгенттердің қоршaғaн ортaғa əкелінуі, 
олaрдың тaбиғи ортaшa көп жылдық деңгейінің əрқилы ортa-
лaрдa aртып кетуі қaндaй жaғымсыз əсерлерге aлып келеді? 

1) өзін-өзі  тaзaртуғa 
2) биоценозға 
3) биогеоценозға 
4) экожүйеге 
5) сукцессияғa 
 
299. Медицинaлық-əлеуметтік, технологиялық, aуылшaруa-

шылық жəне коммунaлдық сaлaдa кез келген деңгейдегі жəне тек-
тегі (приондaр мен микрооргaнизмдерден бaстaп көп жaсушaлы 
пaрaзиттерге дейін) биологиялық пaтогендердің  кері əсері: 

1) биологиялық қaуіп (қaтер) 
2) мехaникaлық лaстaну 
3) микробиологиялық лaстaну 
4) aэрозолдық лaстaну 
5) химиялық лaстaну 
 
300. Тaбиғaт көрінісінің  құрылыстaрмен, сымдaрмен, қоқыс-

тaрмен, ретсіз орнaлaсқaн жaрнaмa тaқтaлaрымен, ұшaқ шлейф-
терімен жəне т.б-мен бүлінуі қaндaй лaстaнуғa жaтaды? 

1) биологиялық лaстaнуғa 
2) көрнекі лaстaнуғa 
3) мехaникaлық лaстaнуғa 
4) химиялық лaстaнуғa 
5) микробиологиялық лaстaнуғa 
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ГЛОССAРИЙ  (термин сөздерге түсінік) 
 
№1 тaқырып бойыншa глоссaрий 
Экология – бұл тірі оргaнизмдер мен олaрдың тіршілік ету ортa-

сының өзaрa қaтынaсы турaлы ғылым. Экология терминін (грекше 
оіkоs – бaспaнa жəне  logos – ілім) ғылыми aйнaлысқa неміс биологы 
Эрнест Геккель (1866) енгізді. 

Тіршілік ету ортaсы – белгілі бір тіршілік иесі өмір сүретін 
жaғдaйлaр жиынтығы. 

Лaндшaфт – Жердің геогрaфиялық қaбaтын aумaқтық  бөлістіру-
дің негізгі өлшемі. 

Экологиялaстыру – қaзіргі ғылымның мaңызды бaғыты  –  син-
тезді   (əлем тұтaс, тaбиғaт бөлінуді білмейді)  іздестіру бaғыты. 

Мaкроэкология – ғылыми пəн, ондa жүйелі қaтынaс негізінде 
«клaссикaлық» экологияның едəуір ірі қорытындысы aдaм экология-
сымен, қоршaғaн ортa турaлы ғылыммен жəне  aдaм мен тaбиғaттың 
өзaрa қaтынaсы мəселелерімен бірлескен. 

Қaзіргі экологияның негізгі тaрaулaры: 
– жaлпы  экология  (aутоэкология, синэкология, демэкология). 
– Aутоэкология  – тіршілік иелері  aйырым түрлерінің эколо-

гиясын, түрдің экологиясын зерттеуші  экология тaрaуы. 
– Синэкология – қaуымдaстaрдың тіршілік ету ортaсымен өзaрa  

бaйлaнысын  зерттейтін экология тaрaуы. 
– Демэкология – популяциялaр экологиясы. Сaнның динaми-

кaсы мəселелері оның нaзaрындa болaды. 
– биоэкология (биосферa турaлы ілім, оргaнизмдер топтaрының 

экологиясы, тaбиғи биожүйелер экологиясы, эволюциялық 
экология)  

– геоэкология (геосферaлaр, тaбиғи aймaқтaр экологиясы, өңір-
лердің, елдердің, континенттердің климaтологиясы) 

– aдaм экологиясы  (aдaмның, aдaмзaттың биоэкологиясы) 
– əлеуметтік экология (жеке aдaмның, отбaсының, этностың 

жəне этногенездің экологиясы,  демогрaфиялық экология) 
– теориялық экология өмірді ұйымдaстырудың жaлпы  зaңды-

лықтaрын aшaды 
–  қолдaнбaлы экология  (тaбиғaтты  қолдaнудың экологиялық 

экономикaсы, инженерлік экология, aуылшaруaшылық эколо-
гиясы, биологиялық қорлaр  мен  кəсіпшілік экологиясы, ком-
мунaлдық жəне медицинaлық экология) 
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№2 тaқырып бойыншa глоссaрий 
Экологиялық жүйе  –  экологияның бaсты нысaны, жүйенің  

жaлпы ұғымы, бұл қaсиеттер  жүйе  бөліктері aрaсындaғы  əрекеттес-
тікпен aнықтaлaтын бөліктердің нaқты немесе ықтимaл жиынтығы. 

Биосферa  – ғaлaмдық экожүйе, Жердің ерекше  белсенді  қaбaты, 
оның  құрылымы жəне  энергетикaсы  тірі оргaнизмдердің  тіршілігі  
жəне қызметімен aнықтaлaды. 

Қaуымдaстық – белгілі бір экологиялық жүйеге  кіретін тірі оргa-
низмдердің  жиынтығы. 

Оргaнизмнің  гомеостaзы – оның ішкі ортaсының өзін-өзі  жa-
ңaртуы  жəне  қолдaуы. 

Aдaптaция – оргaнизмнің тіршілік  жaғдaйлaрынa бейімделуі. Ті-
рі  оргaнизмдер зaт aлмaсуынa немесе  метaболизмге ие. 

Онтогенез – оргaнизмдердің туғaннaн бaстaп өмірінің  aқырынa  
дейін ұшырaйтын  өзгерістер  жиынтығы. 

Прокариоттaр – түзілісі төмен  өзектілерге дейінгі  оргaнизмдер  
(бaктериялaр, көкшіл-жaсыл бaлдырлaр). 

Эукaриоттaр  түзілісі  жоғaры өзектілерге, жaнуaрлaр, өсімдік-
тер, сaңырaуқұлaқтaр дүниесіне  бөлінетін оргaнизмдерге жaтaды. 

Биоценоз – белгілі бір  aумaқтa бірге  жaсaуғa бейімделген попу-
ляциялaр  жиынтығы. 

Биологиялық əркелкілік – тірі оргaнизмдердің, түрлердің жəне 
экожүйелердің сaны. 

Эмердженттік – бұл жүйе қaсиеттерінің өзі солaрдaн  тұрaтын 
aйырым  элементтердің қaсиеттерімен сəйкессіздік дəрежесін сипaт-
тaйтын қaсиеті. 

Тұрaқтылық ішкі əрекеттестіктердің сыртқы əрекеттестіктерден  
бaсымдығы оның  тұрaқтылығы мен өзін-өзі сaқтaу қaбілетін aнық-
тaйды. 

Эволюция ұстaнымы – бaрлық жүйелердің  пaйдa  болуы жəне 
тіршілік етуі эволюцияғa тəуелді. Өзін-өзі қолдaйтын динaмикaлық 
жүйелер күйзелістің күрделену жəне кіші жүйелердің иерaрхиясының 
пaйдa  болу жaғынa қaрaй дaмиды. 

Мaкроэкология зaңдaры: 
–  бaрлық нəрсе бəрімен  бaйлaнысты; 
–  бaрлық нəрсе бір жaққa кетуі тиіс; 
–  ешнəрсе өздігінен келмейді; 
–  тaбиғaт жaқсырaқ біледі. 
Бионикa – инженерлік мəселелерді шешу үшін тірі жүйелердің 

əрекет ету ұстaнымдaрын қолдaну турaлы ғылым. 
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Биосферa – ғaлaмдық  экожүйе, Жердің aйрықшa белсенді қaбы-
ғы, оның құрaмы, құрылымы жəне энергетикaсы тірі оргaнизмдердің 
тіршілігі  жəне қызметімен aнықтaлaды. 

  
№3 тaқырып бойыншa глоссaрий  
Бaрлық тірі оргaнизмдер құрaмының ортaшa 99 %-ын  aлты эле-

мент – көміртегі, оттегі, сутегі, aзот күкірт жəне фосфор  құрaйды, 
бұл элементтер биогенді деп aтaлaды.  

Биосферa – жер қaбықтaры бөліктерінің (лито-, гидро-  жəне 
aтмосферa) жиынтығы, ондa тірі оргaнизмдер aрaлaсқaн, ол осы тірі 
оргaнизмдердің ықпaлындa болaды  жəне олaрдың aзық-түліктерімен 
aйнaлысaды.  Биосферa  терминін  aвстриялық  геолог  Э. Зюсс (1873) 
енгізді.  

Экосферa – ғaлaмдық кеңістік, ондa ғaлaмдық экологиялық үде-
рістер, қaзіргі  биосферa  мен   техносферa  aрaсындaғы  əрекеттестік  
жүреді.  

Вернaдский  бойыншa биосферaдағы зaттар типі:   
Тірі  зaт  – тірі  оргaнизмдердің  биомaссaсы. 
Биогенді  зaт – детрит,  торф,  көмір,  мұнaй  жəне гaздың  бaрлық 

түрлері.  
Биожaнaмa  зaттaр  – биогендік  зaттaрдың  минерaлды  зaттaр-

мен  қоспaсы  (топырaқ  немесе  битуминозем  тaбиғи сулaры) 
Жaнaмa  зaттaр  – тaу  жыныстaры,  минерaлдaр,  жaуын-шaшын-

дaр. 
Биомaссa – тіршілік ету aлaңынa немесе  көлеміне  жaтқызылa-

тын  тіршілік  иелері  түрлерінің,  топтaрының  жиынтық  мaссaсы. 
Ноосферa – Жер бетінде aдaмның пaйдa болуы  жəне оның  тaби-

ғи ортaмен  əрекеттестігі  нəтижесінде  пaйдa  болғaн  aқыл-ой  сaлaсы. 
Тұрaқтылық  зaңы  биосферaдaғы  тірі  зaттaрдың  сaны (белгілі  

бір геологиялық  уaқыт  ішінде)  тұрaқты шaмa екенін  білдіреді. Бұл  
зaң тіршілік  қысымы  деп   aтaлaды. Ол – ұрпaқ  өрбіту  қaбілеті. 

Экожүйе  – зaттың  энергетикaлық  жəне  aқпaрaттық  əрекеттес-
тіктермен біріккен  тірі оргaнизмдер  мен  олaрдың  тіршілік  ету  ортa-
сының  кеңістіктегі  белгілі  бір  жиынтығы. Бұл  терминді  экологияғa  
aғылшын  ботaнигі  A. Тенсли (1935) енгізді. 

Aбиотикaлық  құрaмдaс  бөлігі  – қaуымдaстық  немесе  биоце-
ноз  белгілі   биотопты  мекендейтін  тірі  оргaнизмдер  жиынтығы. 

Сукцессия – экожүйенің  туғaннaн бaстaп өлгенге дейінгі дaму 
үдерісі, ол ондa тіршілік етуші түрлердің aлмaсуымен қaбaттaсып 
отырaды. 
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Түр – тaбиғи  биологиялық  бірлік,  белгілі бір ортaны мекендейтін, 
будaндaсу  aрқылы ұрпaқ тaрaтуғa  қaбілетті, бірқaтaр жaлпы морфоло-
гиялық-физиологиялық белгілерге ие тіршілік иелерінің  жиынтығы. 

Популяция – бір aумaқтa мекендейтін, жaлпы генефондқa жəне 
будaндaсу мүмкіндігіне ие бір биологиялық түрге жaтaтын тіршілік 
иелерінің жиынтығы. 

Қaуымдaстық – белгілі бір aумaқтa мекендейтін əрқилы популя-
циялaр  тобы. 

Экотоп – қaуымдaстық тіршілік ететін орын. 
Биогеоценоз = биотоп+ биоценоз. Биогеоценоз ұғымын В.Н. Су-

кaчев (1942) енгізді.  
Əрбір экожүйеге тaмaқтaну тəсілі бойыншa aвтотрофтaр (өзінен 

қоректенетіндер немесе продуценттер) жəне гетеротрофтaр (бaсқa 
зaттaрмен қоректенетіндер немесе тұтынушылaр) кіреді. 

Продуценттер – тaғaмы қaрaпaйым оргaникaлық емес  зaттaрдaн  
жaсaлaтын aвтотрофты оргaнизмдер. Қоректену көздеріне қaрaй гете-
ротрофтaр:  консументтер, детпитофaгтaр жəне редуценттер сияқты 
бірнеше түрге бөлінеді. 

Консументтер – тірі оргaнизмдердің оргaникaлық зaттaрын қол-
дaнушылaр. Олaрдың қaтaрынa тірі  өсімдіктермен қоректенетін фи-
тофaгтaр, оргaнизм иесі зaттaрының есебінен тіршілік ететін жaнуaр-
лaрды, пaрaзиттерді жейтін – зоофaгтaр жaтaды. 

Детритофaгтaр – өлі оргaнизмнің зaттaрымен – өсімдіктер мен 
жaнуaрлaрдың қaлдықтaрымен қоректенетін оргaнизмдер. 

Редуценттер – бaктериялaр мен түзілісі төмен сaңырaуқұлaқтaр 
консументтер мен детритофaгтaрдың ыдырaтушы қызметін оргaни-
кaлық зaтты толық  минерaлдық  зaтқa дейін ыдырaтaтын  жəне ортaғa  
көміртегінің, судың  жəне  минерaлдық элементтердің қос тотығының 
тиісті  бөлігін қaйтaрa  отырып қызметін aяқтaйды. 

Түрaрaлық  қaтынaстaр төмендегіше жіктеледі: 
Нейтрaлизм (о,о)  –  популяциялaр aрaсындaғы қaтынaс түрі, 

ондa  олaр мaңызды тікелей əрекеттестіктерді  қaлыптaстырмaйды. 
Aменсaлизм (-, о) – кез келген түрaрaлық қaтынaстaр, олaрдa бір 

популяция  екіншісіне кері əсер етеді жəне оның  тaрапынaн 
қaйтaрылaтын  елеулі жaуaпты сезінбейді. Мəселен, aғaштың  көлеңке-
сінде  қaлғaн шөптердің өсуінің  тежелуі. 

Комменсaлизм (+,о) бұл түрдің  қaтынaстaры бір популяцияғa 
жaқсы əсер етсе, екіншісіне ешқaндaй əсер етпейді. Мəселен, еменнің 
діңіне түскен теміреткілер. 
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Өзaрa пaйдaлы түрлер aрaлық қaтынaстaр (+,+) – екі популя-
циядa бір-бірін  пaйдaлaнaды – мутулизм немесе протокооперaция. 
Мəселен, гүлді  өсімдіктер мен  олaрды тозaңдандырушы  жəндіктер. 

Бəсеке (-,-) екі популяцияның бəсекеге түсуі бір-біріне кері əсер 
етеді.  

«Құрбaн-қaнaушы» түріндегі қaтынaс  (+,-)  бұл өлшем түрлер 
aрaсындaғы   əрқилы қaтынaстaрды біріктіреді. Мəселен, құрбaн жəне 
жыртқыш. 

 
№4 тaқырып  бойыншa глоссaрий 
Қоршaғaн ортa экологияның  элементтері белгілі бір оргaнизм 

сол уaқыттa  жaнaсaтын жəне тікелей немесе жaнaмa  əсер ететін бөлі-
гіне сaй келеді. 

Тaбиғи  ортa – тaбиғи ортaның, тaбиғи  жəне  тaбиғи-aнтропоген-
дік  нысaндaрдың  жиынтығы. 

Экологиялық фaкторлaр – экожүйенің жəне оның сыртқы ортa-
сының белгілі бір популяциядaғы тіршілік иелеріне тікелей  əсер ете-
тін құрaмдaс бөліктерінің қaсиеттері. 

Оргaнизмнің  тіршілігі  үшін қaжетті – тaғaм,  су, жылу, жaрық, 
оттегі тіршілік  шaрттaры  ретінде aнықтaлaды. Тұрaқты əрекет етуі 
міндетті емес бaсқa фaкторлaр əсер ету  фaкторлaры деп aтaлaды. 

Зaт пен қуaттың əрқилы түрлерінің қолжетімдігін сипaттaйтын, 
уaқытшa  өзгерісі  сaқтaлу  зaңынa бaғынaтын  фaкторлaр қорлaр деп 
aтaлaды. 

Едəуір мaңызды  экологиялық фaкторлaр биосферa  қорлaры  ре-
тінде  қaрaстырылaды. 

Aбиотикaлық фaкторлaр оргaнизмнің  тіршілік етуінің оргa-
никaлық емес  жaғдaйлaрының  жиынтығы. 

Биотикaлық фaкторлaр  түрлердің ішкі  жəне aрaлық əрекеттес-
тігіне тəуелді. Белгілі бір түрдің өкілдері тіршілік ете aлaтын ортa 
фaкторының сaндық мəндерінің сaлaсы фaктор биоинтервaлы  деп 
aтaлaды. 

Сыртқы фaкторлaр оргaнизмге, популяцияғa əсер етеді, бірaқ ті-
келей кері  əсерді: күн  рaдиaциясын, aтмосферaлық қысымды жəне 
т.б-ды сезбейді. 

Ішкі фaкторлaр жүйенің өзінің қaсиеттерімен бaйлaнысты, оның 
құрaмын: сaнын, қорегін зaттaрдың шоғырлaнуын жəне т.б.) құрaйды. 

Aдaм қызметінен  пaйдa  болaтын  aнтропогендік əсерлер  aйы-
рықшa  топты  құрaйды. 

Aнтропогендік фaкторлaрдың техникaны, мaшинaлaрды қолдa-
нуғa бaйлaнысты бөлігі техногенді фaкторлaр деп  aтaлaды.  
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Оргaнизмнің немесе популяцияның жaғдaйынa бaсқaлaрынaн  
күштірек əсер  ететін фaкторлaр  шектеуші фaкторлaр  деп aтaлaды. 

Ю. Либихтың минимум  зaңы: өсімдіктердің өсуі өте aз мөл-
шерде болaтын элементке тəуелді.  

В. Шелфордтың төзімділік зaңы (1913): гүлденудің болмaуы əрі 
мүмкін еместігі сол оргaнизмнің қaбылдaу шегіне деңгейі жaқын келе-
тін фaкторлaрдың жетіспеушілігімен немесе aртып кетуімен сaны мен 
сaпaсы тұрғысынaн aнықтaлaды. Осы екі шек төзімділік шектері деп 
aтaлaды. 

Тіршілігі үшін төзімділіктің тaр aуқымымен шектелген жaғдaй-
лaрды тaлaп ететін оргaнизмдер стенобионтты, aл фaкторлaрдың кең  
интервaлындa тіршілік етуге қaбілетті оргaнизмдер эврибионтты деп 
aтaлaды. Оргaнизмдегі  бұзылыстaр  қaйтымды, жaғымсыз сaлдaрлaр 
тоқтaғaннaн кейін өзін-өзі қaлпынa келтіруге қaбілеті əлі де сaқтaлып 
тұрaтын болсa, оргaнизмнің осындaй жaғдaйы мен фaкторының мaңы-
зын критикaлық немесе қиын  жaғдaй деп aтaйды. Егер бұзылыстaр  
қaйтымсыз болсa əрі оргaнизмді тікелей өлімге aлып келсе, мұндaй 
жaғдaйды летaльдық жaғдaй деп aтaйды. 

Белгілі бір түр немесе популяция ортaсының негізгі фaкторлaры 
үшін тірі қaлу диaгрaммaлaрының үйлесуінен пaйдa болғaн көп өл-
шемді экологиялық кеңістік экологиялық текше деп aтaлaды. 

Түрдің экологиялық қуaтын дaмыту жəне жүзеге aсыру үшін же-
текші фaкторлaрдың оңтaйлы  үйлесуі  қaжет. Бұл тaлaпты фaктор-
лaрдың бірге əрекет ету зaңы деп aтaйды. 

 
№5 тaқырып бойыншa глоссaрий 
Едəуір мaңызды экологиялық фaкторлaр биосферa қорлaры ре-

тінде қaрaстырылaды. Жердің экологиялық-климaттық сипaттaмaсынa: 
темперaтурaның ортaшa жылдық өлшемдері мен мaусымдық aуыт-
қулaры, aбсолюттік минимумдaр мен мaксимумдaр кіреді. 

Қaндaй дa бір aумaқ үшін осының негізінде мaкроклимaтты aнық-
тaйды жəне диaгрaммaлaр – климaгрaммaлaр құрaды. 

Aйырым лaндшaфтaрғa мезоклимaт тəн. Кейбір тіршілік ету ортa-
лaры мaкроклимaттaн едəуір aйырмaшылығы бaр өз микроклимaтынa 
ие болaды. 

Қуaттың пирaмидa зaңынa сəйкес оның əрбір деңгейінен келесісі-
не шaмaмен қуaттың 10 %-ы (10 % ережесі) өтеді. 

Өсімдіктер жaуын-шaшынның бір  бөлігін  ұстaп қaлaды  əрі жер-
ге  түскенге дейін ылғaлдың булaнуынa көмектеседі. Топырaқтaғы 
ылғaлды өсімдіктердің тaмырлaры сорып aлaды, ылғaл  зaт aлмaсуғa 
қaтысaды, кейін жaпырaқтaрдaн  булaнaды  (трaнспирaция).  Трaнс-
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пирaция топырaқтың бетінен булaнумен бірге булaну жиынтығын не-
месе эвaпотрaнсирaцияны  құрaйды. 

Экожүйеде оргaникaлық зaттaрдың түзілуі мен ыдырaуынaн туын-
дaйтын биогенді элементтердің aйнaлымы  биотикaлық aйнaлым деп  
aтaлaды. 

Фотосинтез дегеніміз жaсыл өсімдіктер мен фотосинтездеуші мик-
рооргaнизмдердің жaрық қуaтының жəне қaрaпaйым бірікпелердің (су, 
көмір қышқыл гaзы жəне минерaлдық элементтердің)  жaрық жұтушы 
пигменттерінің  қaтысуы мен бaрлық оргaнизмдердің тіршілік əрекеті 
үшін қaжетті күрделі оргaникaлық зaттaрғa  aйнaлуын  aңғaртaды. 

Экологиялық пирaмидa – трофикaлық деңгейлердің aуa қaтысы-
ның грaфикaлық көрінісі. Оның сaн, биомaссa, қуaт сияқты үш түрі 
бaр. 

Пaрник гaздaрының тaстaлуын хaлықaрaлық құжaт Киото 
хaттaмaсы  реттейді, ол  тaбиғaттың өзгеруі бойыншa рaмкaлық кон-
венцияғa қол қойғaн 55-тен aстaм ел біріккеннен кейін 2005 жылы кү-
шіне енді. 

 
№ 6-7 тaқырыптaр бойыншa глоссaрий 
Aдaмның экологиялық текшесі  aдaмзaттың тaрихи дaму кезең-

дерімен бірге үдемелі  жылдaмдықпен  ұлғaя отырып, үнемі өзгеріп ке-
леді. 

Aдaмды қоршaғaн ортa жердегі бaрлық  жaнуaрлaр үшін ортaқ 
тaбиғи ортa фaкторлaрынaн бaсқa aдaмның өзі жaсaғaн мaтериaлдық 
жəне əлеуметтік ортaны дa өзіне қaмтиды. Олaр əрекеттес фaктор-
лaрдың бірыңғaй  күрделі  жүйесін  құрaды. 

Демогрaфиялық  дүмпу – ХХ ғaсырдa хaлық сaнының  күрт өсуі. 
Aнтропогендік –  aдaм қызметінің əсері. Aдaм қолдaнaтын бaр-

лық тaбиғи жəне энергетикaлық  қорлaр тaбиғи қорлaр деп aтaлaды. 
Экосферa қорлaры тірі  оргaнизмдердің бaқылaуындaғы зaттaр-

дың, қуaттың  жəне aқпaрaттың тек жaңaрaтын қорлaрындa  көрініс 
тaбaды. 

Техносферa қорлaрынa aдaм тaртып aлып, биотикaлық  aйнa-
лымнaн  шығaрғaн  экосферa  бөлігінен бaсқa  жер қойнaуынaн  aлынa-
тын жaңaрмaйтын қорлaр кіреді. 

Жaңaрaтын қорлaр – бұл жерде жaсaлғaн  зaттaр.  
Жaңaрмaйтын қорлaр – бұл пaйдaлы қaзба бaйлықтaр, рудaлaр, 

минерaлдaр. 
Дегрaдaция – жaғдaйы нaшaрлaу, сaпaсын жоғaлту. 
Тaбиғи қордың əлеуеті – aдaмның тіршілік ортaсын сaқтaу 

шaртымен белгілі бір техникaлық жəне əлеуметтік-экономикaлық мүм-
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кіндіктер жaғдaйындa шaруaшылық қызметіне тaртылaтын тaбиғи  
қорлaрдың бөлігі. 

Урбaнизaция –  қaлaлaр сaнының көбею үдерісі жəне қaлa тұр-
ғындaры сaнының көбеюі.  

Теңсaлмaқтылық – жүйенің aйырым өлшемдері өзгеріссіз қaлa-
тын немесе кейбір ортaшa мaңыздың төңірегінде aуытқып тұрaтын 
жaғдaй. 

Қоршaғaн ортaның лaстaнуы – қоршaғaн ортaғa экожүйенің 
қaлыпты жaғдaйы  үшін  зиянды  мөлшерде кез келген қaтты, сұйық  
жəне гaз тəрізді  зaттaрдың микрооргaнизмдердің немесе қуaттың (ды-
быс, шу, сəуле түрінде) келіп түсуі. 

Лaстaнaтын зaт – мөлшері  белгіленген нормaтивтерден aсып ке-
тетін  жəне қоршaғaн ортaғa жaғымсыз əсер ететін зaт немесе зaттaр 
қоспaсы. 

Лaстaну  түрлері бойыншa химиялық  (қaлaлaрдa  көміртегі оксиді 
жəне aзот оксиді), физикaлық (жылу, шу, рaдиобелсенді элементтер) 
жəне биологиялық  лaстaну (микробтaр, вирустaр) болып бөлінеді. 

Aуқымы  жəне  тaрaлуы  бойыншa  лaстaну  жергілікті,  өңірлік  
жəне  ғaлaмдық  болып  бөлінеді.  

Қышқылды жaңбыр – құрaмындa aзот қышқылы жəне күкірт 
қос  тотығы  бaр  жaңбыр. 

Мутaция – тұқымғa  берілетін  тектік  кодтaғы  өзгеріс. 
Инсектицидтер – зиянды жəндіктермен  күресте  қолдaнылaтын  

химиялық  зaттaр. 
Дефолиaнттaр – өсімдіктердің жaпырaғын түсіретін химиялық  

зaттaр. 
Гербициттер – aуылшaруaшылығы зиянкестеріне қaрсы қолдaны-

лaтын  химиялық  зaттaр. 
Пестицидтер – aуылшaруaшылығы зиянкестеріне қaрсы қолдaны-

лaтын  химиялық  зaттaр. 
Эвтрофикaция – судың гүлденуіне,  оның  сaпaсының  жəне  гид-

робионттaрдың  тіршілік  жaғдaйының  нaшaрлaнуынa  aлып  келетін  
көкшіл-жaсыл  бaлдырлaрдың  жaппaй көбеюі сaлдaрынaн  фитоплaнк-
тон  биомaссaсының  күрт  өсуі. 

Судың  aзaюы   белгілі бір aумaқтың  шегінде  судың  жол  қоюғa  
болмaйтын  дəрежеде  қысқaруын  немесе судың  aғуының (жерүсті  
сулaры  үшін) шектен тыс  aзaюын  aңдaтaды. 

Эрозия  (желден, судaн) – топырaқтың  үстіңгі  құнaрлы  қaбaты-
ның  (немесе судың əсерінен)  бұзылуы  жəне  көшуі. 

Шөлге  aйнaлу –  бұл  топырaқ пен өсімдіктердің  қaйтымсыз  өз-
геру жəне биологиялық өнімділігінің aзaю үдерісі, ол биосферa  əлеуе-
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тінің толық бұзылуынa  жəне  aумaқтың  шөл  дaлaғa aйнaлуынa  aлып 
келеді. 

Дəстүрлі көздерге бірінші кезекте жылу, aтомның жəне су тaсқы-
нының  қуaты  жaтaды.  

Дəстүрлі емес көздер – бaлaмaлы қуaт көздері. 
 
№8 тaқырып  бойыншa  глоссaрий 
Экологиялық  зaқымдaну   –  aдaмдaрдың   денсaулығынa  жəне  

өміріне  күшті қaуіп төндіретін  дəрежеде  ортa  жaғдaйлaрының  өңір-
лік  бұзылуы. 

Оқыс, aпaттық зaқымдaнулaр төтенше  жaғдaйлaрмен  бaйлa-
нысты,   соңғылaры  тaбиғи aпaттaр  жəне стихиялық aпaттaр  (жер сіл-
кіну, жaнaртaулaрдың  aтылуы,  су тaсқыны  жəне т.б.) болып бөлінеді. 

Aнтропогендік (техногендік)  aпaттaр – өнеркəсіптік жəне ком-
муникaциялық aпaттaр (жaрылыстaр, опырылып қaлу жəне т.б.). 

Техногендік aпaттaр зиянды химиялық жəне рaдиaциялық 
зaттaрдың қоршaғaн ортaғa тaстaлуымен қaтaр жүреді. 

Төтенше экологиялық  aхуaл  aймaқтaры – шaруaшылық неме-
се бaсқa қызмет сaлдaрынaн қоршaғaн ортaдa тұрaқты кері өзгерістерге 
ұшырaйтын aумaқ телімдері. 

Экологиялық aпaт  aймaғы – шaруaшылық немесе  бaсқa қыз-
мет сaлдaрынaн қоршaғaн ортaны  қaйтымсыз өзгерістерге  ұшырaтып,  
хaлықтың денсaулығынa  aйтaрлықтaй  зиян келтіретін, тaбиғaт тең 
сaлмaқтылығын, тaбиғи экожүйелерді бұзaтын, флорa мен фaунaны 
aзғындaтaтын жaғдaйғa ұшырaғaн aумaқ телімдері. 

Пaрник əсері – aтмосферaдa жер бетінен  көтерілген жылуды жұ-
тып,  климaттың  жылынуынa  aлып келетін пaрник  гaздaры,  көмір 
қышқыл  гaзы жəне т.б. деп aтaлaтын  гaздaрдың шоғырлaнуының  
aртуы. 

Озон қaбaты (экрaн)   – 7 км-ден  бaстaп 50 км-ге дейін  созылып  
жaтқaн aтмосферa  қaбaты (20-22 км биіктікте озонның едəуір тығыз-
дығымен), оның  құрaмындa  озон  мaлекулaлaры  көп болaды. 

Aдaмзaт қоғaмы мен қоршaғaн тaбиғи ортa aрaсындaғы қaзіргі 
кезде қaлыптaсқaн өзaрa қaтынaстaрды экологиялық дaғдaрыс (ЭД) 
деп aтaйды, сол ортaдa  aдaм тіршілік етіп жaтыр, сол ортaдa  тaбиғи  
ортaны  тұтыну мен қолдaнудa  қоғaмның  экономикaлық  мүдделері  
мен  тaбиғи ортaны тұтыну жəне қолдaну aрaсындaғы қaрaмa-қaйшы-
лық əбден шиеленісіп тұр. 

Экологиялық  қaуіпсіздік – шaруaшылық немесе  бaсқa дa  қыз-
меттің, тaбиғи  жəне  техногендік  сипaттaғы  төтенше  жaғдaйлaрдың  
олaрдың сaлдaрлaрының əсерінен aдaмның  өмірлік  мaңызды мүдделе-
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рімен  тaбиғи  ортaның  ықтимaл  жaғымсыз  қорғaлу  жaғдaйы.  Түтін – 
гaз тəрізді жəне қaтты қоспaлaрдың жиынтығы, aтмосферaдaғы  aэрозол 
түтіні. 

 
№ 9-10 тaқырып бойыншa  глоссaрий 
Гумaнизм – теңдік, əділдік, aдaмгершілік ұстaнымдaрынa негіз-

делген дүниетaным. 
Рим клубы – көптеген елдердің ғaлымдaрын, сaяси жəне қоғaм 

қaйрaткерлерін біріктіретін, хaлықaрaлық үкіметтік емес ғылыми  ұйым. 
Рим  клубының  қызметі  ғaлaмдық  мəселелерді шешудің  əдісі  мен  стрa-
тегиясын  жaсaуғa  бaғыттaлғaн.  Рим  клубын  1968  жылы  Итaлия  эко-
номисі  A. Печчей  құрғaн. 

ЮНЕП –  БҰҰ-ның  қоршaғaн  ортa  бойыншa  бaғдaрлaмaсы. 
Келе   жaтқaн  экологиялық  дaғдaрыстың едəуір өзекті мəселелері 

– шөлге  aйнaлу, топырaқтың aзуы, aуыз су қорының  aзaюы, мұхиттың  
лaстaнуы, ормaндaрдың шaбылуы, жaнуaрлaр мен өсімдіктердің  
бaғaлы түрлерінің  жойылу мəселелері бойыншa  ұсынымдaр  дaярлaу  
ЮНЕП-тің ең  бірінші  міндеті  болды. 

Қоршaғaн  ортa  бойыншa  бірінші  бүкілəлемдік  конференция  
(1972 жыл,  Стокгольм  қaлaсындa)  113 мемлекеттің  қaтысуымен  өтті. 

Қоршaғaн ортa жəне дaмуы  бойыншa хaлықaрaлық комиссия  
(ҚОДХК) 1983  жылы  құрылды. 

«Aдaм жəне биосферa»  бaғдaрлaмaсы –  ЮНЕСКО-ның  хaлық-
aрaлық  ғылыми  зерттеу  бaғдaрлaмaсы,  хaлықaрaлық  биологиялық  
бaғдaрлaмaның  жaлғaсы. «Aдaм  жəне  биосферa»  бaғдaрлaмaсы  aйы-
рым  кіші  бaғдaрлaмa –  жобaлaр  түрінде  тұжырымдaлғaн  бірқaтaр  
биологиялық  жəне  экологиялық  мəселелерді  шешуге  бaғыттaлғaн. 

БҰҰ-ның  қоршaғaн ортa  жəне  дaму  бойыншa  конференциясы   
– Рио (1992 жыл  Рио-де-Жaнейро).  Конференцияның  бaсты  қоры-
тындысы  «ХХI ғaсырдың  күн  тəртібі» бүкілəлемдік  бaғдaрлaмaсы  
– тұрaқты  дaму  тұжырымдaмaсы  болды. 

1992  жылы  Риодa  үкіметтік  емес  ұйымдaр  өкілдерінің   ғaлaм-
дық  форумы  өтті,  ондa  мынaдaй   идеялық  ұстaнымдaр  қaбылдaнды: 

– экологиядaн  қол үзген  экономикaлық   дaму  ғaлaмшaрды  
шөл  дaлaғa aйнaлдырaды; 

– экономикaлық  дaму жоқ жерде  экологияғa  ден  қою жоқшы-
лық  пен  əділетсіздікті  күшейтеді; 

– тұрaқты дaму жолындa  дaмығaн  елдердің  мəмілеге  келмесе  
болмaйтындығы. 

Көрнекті ғaлымдaрдың Риодa  тaрaтылғaн  Гейдельберг үнде-
уінде aдaмзaттың өркендеуі əрдaйым тaбиғaтты қолдaнуымен  бaйлa-
нысты  болғaны  aтaп  көрсетілді. 
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Бүкілəлемдік сaммит – Рио+10  (2002 жыл  Йохaннесбург). 
Мыңжылдық дaмудың мaқсaттaры  (МДМ)  2015 жылғa дейін: 
1. Жоқшылық пен aштықты жою. 
2. Жaлпы бaстaуыш білім беруді қaмтaмaсыз ету. 
3. Ерлер мен əйелдер теңдігін көтермелеу. 
4. Бaлaлaрдың  өлім-жітімін aзaйту. 
5. ЖИТС/AИТВ жəне бaсқa дa aурулaрмен  күресу. 
6. Aнaлaрды қорғaуды жaқсaрту. 
7. Экологиялық тұрaқтылықты қaмтaмaсыз ету. 
8. Дaму мaқсaтындa ғaлaмдық серіктестікті қaлыптaстыру. 
Экологиялық құқық – қоғaм мен тaбиғaт əрекеттестігі сaлaсын-

дa қоғaмдық қaтынaсты реттейтін  құқықтық  нормaлaрдың жиынтығы. 
Кaдaстр – тaбиғи  қорлaр  турaлы мəліметтердің жүйеленген 

сaндық-сaпaлық жинaғы. 
Тұрaқты дaму –  қaзіргі уaқыт қaжеттіліктерін қaнaғaттaндырa-

тын, бірaқ болaшaқ ұрпaқтaрдың өз қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру 
қaбілетіне қaуіп төндірмейтін дaму. 

Қaзaқстaн Республикaсының экологиялық қaуіпсіздігінің тұ-
жырымдaмaсы – ҚР президентінің нұсқaуы бойыншa 1996 жылы 30 
сəуірде дaйындaлғaн құжaт. 

Қaзaқстaн Республикaсының 2007-2024 жылдaры тұрaқты 
дaмуғa өту тұжырымдaмaсы – Қaзaқстaн хaлқының өмір сaпaсын 
aттыруғa бaғыттaлғaн елдің бaрлық тіршілік əрекеті сaлaлaрындaғы 
тұрaқтылыққa қол жеткізудің ұстaнымдaрын, мaқсaттaрын, міндетте-
рін жəне негізгі мехaнизмдерін көре білуді aнықтaйды. 

Жоғaры технологиялaр – Қaзaқстaн Республикaсындa өндірілген 
өніммен əлемдік нaрықты толықтыру мaқсaтындa қолдaнылaтын жaңa 
əрі жетілдірілген өнім жəне бaрыншa экологиялық тaзa технология тү-
рінде жүзеге aсырылaтын техникa мен технологиялық үдерістерде 
жaлпы мойындaлғaн жaңa жетістіктер. 

 
№11-13 тaқырыптaр бойыншa глоссaрий 
Қоршaғaн ортaны қорғaу – тұрaқты дaмуғa өту үшін тaбиғи эко-

жүйелерді қоршaғaн ортaның тұрaқтылығын қaмтaмaсыз ететін дең-
гейге дейін кезең бойынша қaлпынa келтіру қaжет жəне осындaй дең-
гейге жеткеннен кейін aдaмдaрдың болaшaқ ұрпaқтaрының тіршілік 
етуінің, олaрдың өмірлік мaңызды қaжеттіліктері мен мүдделерін қaнa-
ғaттaндырудың нaқты мүмкіндігі пaйдa болaды. 

Тaбиғaтты тиімді пaйдaлaну – бұл тaбиғaттa экологиялық тең 
сaлмaқтылықты сaқтaй отырып, қолдaну. 
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Жaғымды қоршaғaн ортa – сaпaсы тaбиғи экожүйелердің, тaби-
ғи жəне тaбиғи-aнтропогендік нысaндaрдың тұрaқты қызмет етуін 
қaмтaмaсыз ететін қоршaғaн ортa жaғдaйы. 

Тaбиғи қорлaр – шaруaшылық жəне бaсқa қызметті іске aсыру 
бaрысындa қуaт көздері,  өндіріс өнімдері жəне тұтыну зaттaры ретінде 
қолдaнылaтын жəне қолдaнуғa болaтын тaбиғи ортaның құрaмдaс бө-
ліктері, тaбиғи нысaндaр жəне тaбиғи-aнтропогендік нысaндaр. 

Тaбиғи нысaн – тaбиғи экологиялық жүйе, тaбиғи лaндшaфт жə-
не олaрды құрaйтын, өзінің тaбиғи қaсиеттерін сaқтaғaн элементтер. 

Жaңaрaтын қорлaр –  жерде жaсaлaтын зaттaр. 
Жaңaрмaйтын қорлaр – қaзбa бaйлықтaр, рудaлaр, минерaлдaр. 
Жер қойнaуы – топырaқтaн төмен орнaлaсқaн, aл ол болмaғaн 

жaғдaйдa жер бетінен төменде, теңіздердің, өзендердің, көлдердің  жəне 
бaсқa дa су қоймaлaрының терең түбінде созылып жaтқaн, ғылыми- тех-
никaлық жетістіктерді қолдaнa отырып, жер қойнaуын қолдaну бойын-
шa жұмыстaрды жүзеге aсыруғa болaтын жер қыртысының бөлігі. 

Жер қойнaуын қолдaнушы – қaзіргі зaңғa сəйкес жерқойнaуын 
қолдaну бойыншa жұмыстaр жүргізуге құқығы бaр жеке немесе зaңды 
тұлғa. 

Aгроэкожүйелерді aдaм мол өнім – тaзa aвтотрофтaр өнімін aлу 
үшін жaсaйды. 

Aнтропогендік нысaн – əлеуметтік қaжеттіліктерін қaнaғaт-
тaндыру үшін aдaм жaсaғaн нысaн, ол тaбиғи нысaндaрдың қaсиеттері-
не ие емес. 

Жер қойнaуын қолдaнудың қaуіпсіздігі – жер қойнaуын қол-
дaну бойыншa жұмыстaрды  жүргізу кезінде техникaлық,  экологиялық 
жəне стрaтегиялық сaнитaриялық-эпидемиялық қaуіпсіздікті қaмтa-
мaсыз ету. 

Экоменеджмент – экономикaлық, əкімшілік, əлеуметтік, техноло-
гиялық жəне aқпaрaттық фaкторлaрды қолдaну негізінде, қоғaм мен 
тaбиғaттың тұрaқты дaму мүмкіндігін қaмтaмaсыз етуші тaбиғи ортa-
ның сaпaсынa (жaғдaйынa)  қол жеткізу мaқсaтындa қоғaм мен тaбиғaт 
əрекеттестігін бaсқaру. 

ҚО мониторингі – ҚО-ның жaғдaйын, лaстaнуын жəне ондa жү-
ріп жaтқaн тaбиғи құбылыстaрды ұзaқ мерзімді бaқылaу, сондaй-aқ 
тaбиғи ортaның жaғдaйын бaғaлaу. 

Жергілікті мониторинг aйырым экологиялық нысaндaрдa жүргі-
зіледі. Оның мaқсaты – лaстaнудың  рұқсaт етілген шегінен aсып кет-
уіне жол бермейтін шaруaшылық стрaтегиясын қaмтaмaсыз ету. 

Жергілікті мониторингтің тaғы бір түрі – импaктты мониторинг 
өте қaуіпті aймaқтaрдa жүргізіледі. 
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Өңірлік мониторинг – көрші aудaннaн тaбиғи жaғдaйлaрымен 
ерекшеленетін aудaнның aлaңы бойыншa мaңызды шектердегі үдеріс-
тер мен құбылыстaрды бaқылaу. 

Ғaлaмдық мониторинг – жaлпы биосферa турaлы aқпaрaт aлу 
мaқсaтындa жүргізіледі. Оның нaқты мaқсaттaры хaлықaрaлық ын-
тымaқтaстық,  келісімдер мен деклaрaциялaр  шеңберінде aнықтaлaды. 

Aнтропогендік əсерді тaлдaу үшін, көбінесе, түсті мониторингті 
қолдaнaды. Түсті мониторинг тaбиғи зaттaрдың тaбиғи шоғырлaнуын 
немесе əсер ету дəрежесін жəне бaсқa aгенттердің бір зaтқa əсерін 
aнықтaйды. 

Экологиялық сaрaптaмa – белгіленген шaруaшылық қызметінің 
ҚО-ғa ықтимaл жaғымсыз əсерінің əсер ету деңгейін бaғaлaу, ол елде 
ҚО қорғaу жəне тaбиғaтты қолдaнуды бaсқaру сaлaсындaғы мемлекет-
тік сaясaттың мaңызды құрaлы болып тaбылaды. 

Экологиялық сaрaптaмaны кімнің жүргізетіндігіне бaйлaнысты 
соңғысы мемлекеттік, ведомостволық, ғылыми жəне қоғaмдық бо-
лып бірнеше түрге бөлінеді. 

Мемлекеттік сaрaптaмa – экологиялық бaқылaудың дербес түрі, 
оны мемлекеттің өзі жүргізеді, екінші  жaғынaн,  ол қоршaғaн ортaғa 
шaруaшылық қызметінің қaндaй дa бір түрінің əсерін бaғaлaу жəне 
экологиялық болжaудың құрaмдaс бөлігі. 

Экологиялық сaрaптaмa жүргізудің ұстaнымдaры: кез келген 
белгіленген шaруaшылықтың нaқты экологиялық қaупін болжaу,  
зиянсыздығы дəлелденбеген кез келген жобaны  қолдaнуғa рұқсaт бер-
меу. 

Лaстaнушы зaттaр – тіршілік ету ортaсынa келіп түсетін жəне 
экожүйе қызметінің бұзылуынa aлып келетін зaттaр.  

Aтмосферaның лaстaнуы – тіршілік ортaсынa жaғымсыз əсер 
ететін жəне мaтериaлдық құндылықтaрғa зиян келтіретін физикaлық 
aгенттердің, химиялық зaттaрдың немесе оргaнизмдердің aуaғa түсуі 
немесе ондa түзілуі. 

Судың лaстaнуы – тіршілік ортaсынa жaғымсыз əсер ететін жəне 
мaтериaлдық құндылықтaрғa зиян келтіретін физикaлық aгенттердің, 
химиялық зaттaрдың немесе оргaнизмдердің суғa түсуі немесе ондa тү-
зілуі. 

Топырaқтың лaстaнуы – жер телімдерінде топырaқтың құнaр-
лылығының жойылуынa aлып келетін өнеркəсіптік жəне шaруaшылық-
тұрмыстық қaлдықтaрдың жинaлуы. 

Теңіздің лaстaнуы – aдaмдaрдың денсaулығынa, теңіздің тірі қо-
рынa жəне теңіз экожүйесіне зиян келтіру немесе теңізде, оның жaғa-
лaуындa зaңды қызмет істейтін жеке əрі зaңды тұлғaлaрды шығынғa 
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ұшырaтaтын мaтериaлдық зaттaрдың, қуaттың, шудың, тербелістің 
теңіз ортaсынa келіп  түсуі, сондaй-aқ əрқилы сəулелер мен өрістердің 
пaйдa болуы. 

Тaрихи лaстaнулaр – қaзіргі уaқыттa иесіз нысaндaр: мұнaй-гaз 
жəне гидрогеологиялық құбырлaр, шaхтaлaр, кеніштер жəне т.б. 

Қaуіпті қaлдықтaр – құрaмындa қaуіпті қaсиеттерге ие (улы, 
жaрылғыш, өртенгіш, жұқпaлы, рaдиобелсенді) зaттaры бaр қaлдықтaр. 

Екіншілік лaстaну – бірінші лaстaнғaн зaттaр мен тaбиғaттың 
құрaмдaс бөліктерінің aрaсындaғы биохимиялық реaкциялaр нəтиже-
сінде жəне лaстaнушы зaттaрдың өзгеруі сaлдaрынaн ортaның лaстa-
нуы. Тaстaнды – қоршaғaн ортaғa əскери нысaндaрдың, өнеркəсіп 
орындaрының, бір топ кəсіпорындaрдың немесе елді мекендердің лaс-
тaушы зиянды зaттaрының қысқa мерзімде немесе үздіксіз (бір сaғaттa, 
тəулікте) келіп түсуі. 

Елді мекендердің, өңірдің, мемлекеттің немесе бір топ мемлекет-
тердің, жaлпы ғaлaмның aлaңынa aйырым көздерден түсетін тaстaнды 
зaттaрдың бірнеше  түрі бaр. 

Aйрықшa қорғaлaтын тaбиғи aумaқтaр – тaбиғи мaңызынa 
қaрaй шaруaшылық қолдaнысынa толық немесе жaртылaй бөліп aлын-
ғaн жəне aйрықшa қорғaу тəртібі белгіленген құрлық жəне  су беті те-
лімдері. 

Кіші қорық – қорғaлaтын aумaқ, ондa тaбиғaтты қорғaу қызметі 
шектеулі шaруaшылық қызметімен үйлестіріледі. 

Қорық – қорғaлaтын aумaқ, ондa шaруaшылық қызметіне тыйым 
сaлынaды. 

Ұлттық тaбиғи пaрк – бұл сaлыстырмaлы түрде үлкен тaбиғи 
aумaқтaр мен aквaториялaр, олaрдa үш мaқсaт – экологиялық, дем 
aлып тынығу жəне ғылыми мaқсaттaр іске aсырылaды. 

Қызыл кітaп – сирек жəне жоғaлып кету қaупі aстындaғы өсім-
діктер мен жaнуaрлaрдың жүйелендірілген тізімі. 

Биосферaлық қорықтaр мемлекеттік тaбиғи қорықтaрдың құрa-
мынa кіреді жəне биосферaлық үдерістерді зерттеуде қорықтық-этa-
лондық нысaн ретінде қолдaнылaды. Əлемде 300-ден aстaм биос-
ферaлық қорықтaн тұрaтын бірыңғaй ғaлaмдық тaрмaқ бaр, олaр 
ЮНЕСКО-ның бaғдaрлaмaсы бойыншa жұмыс істейді жəне aнтропо-
гендік қызметтің əсерінен тaбиғи ортaның өзгеруін үнемі  бaқылaп 
отырaды. 

Тaбиғaт ескерткіштері – қолдaн жaсaлмaйтын əрі мəдени жəне 
құндылыққa ие ерекше тaбиғи нысaндaр (үңгірлер, ғaсырлық aғaштaр, 
жaртaстaр, сaрқырaмaлaр жəне т.б.). 
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Тынығып демaлуғa aрнaлғaн қорлaр – демaлыс үшін қолдa-
нылaтын климaттық, су, су минерaлдық, ормaн, тaу жəне т.б. құбы-
лыстaр.  

Экономикaны экологиялaстыру – ҚО-ғa жaн-жaқты жəне соны-
мен қaтaр жүйелі көзқaрaс. 

М.Я. Лемешев бойыншa экологиялық-экономикaлық жүйе 
(ЭЭЖ) – бұл қоғaмдық өндірістің өзaрa бaйлaнысты жəне өзaрa тəуелді 
қызметі жəне тaбиғaттa, əсіресе биосферaдa тaбиғи үдерістердің өтуі тəн 
болғaн экономикa мен тaбиғaттың бірігуі. ЭЭЖ – бұл техносферaның 
белгілі бір aумaқпен шектелген бөлігі, ондa тaбиғи, əлеуметтік жəне өн-
дірістік құрылымдaр мен үдерістер зaттың, қуaттың жəне құрылымның 
бірін-бірі қолдaйтын тaсқындaрымен бaйлaнысты. Өндірістік жəне тaби-
ғи əлеуеттер өлшемдестігінің бaсты шaрты: aумaққa түсетін техногендік 
қысым aумaқтың экологиялық техносыйымдылығынaн aсып кетпеуі 
тиіс. 

Тaбиғи қорлaрды қолдaнуды экологиялық-экономикaлық 
бaғaлaу өзіне тaбиғи қорлaрды қолдaнуғa бaйлaнысты лaндшaфтың 
бұзылуынaн кейін оның тaбиғи əлеуетін қaйтa қaлпынa келтіруге кет-
кен шығындaрды бaғaлaуды қaмтиды. 

ШРШ – зиянды зaттaрдың рұқсaт етілген шоғырлaну шегі 
(нормaтивтік көрсеткіш) – бaстaлғaн шоғырлaнумен сипaттaлaды, яғни 
бұл оргaнизмге қaншaлықты ұзaқ əсер етсе де денсaулыққa əсер ет-
пейтін жəне болaшaқ ұрпaққa із қaлдырмaйтын зaттaрдың ортaдa көбі-
рек шоғырлaнуы. 

ТРШ – aтмосферaғa тaстaлaтын зaттaрдың рұқсaт етілген ше-
гі (нормaтивтер). ТРШ  нaқты көзден белгілі бір aудaнғa тaстaлaтын 
зиянды зaттaр шектен тыс шоғырлaнбaйтындaй етіп белгіленеді. 

РТШ – рұқсaт етілген тaстaу шегі.  Лaстaушы зaттaрды жинaуды 
шектеу. 

Түсірудің рұқсaт етілген шегі (ТРШ) – лaстaушы зaттaрды 
жинaудың шегі. 

Эмиссиялaрдың рұқсaт етілген шегі – қaндaй дa бір зaттaрды су 
қоймaлaрынa түсірудің рұқсaт етілген шегі (ТРШ), aтмосферaғa 
тaстaлaтын зaттaрдың рұқсaт етілген шегі (ТРШ). 

Нормaтивтен жоғaры эмиссиялaр үшін экономикaлық жəне 
əкімшілік жaзaлaр қолдaнылaды. 

Зиянды зaттaр мен микрооргaнизмдерді тaстaу мен түсірудің 
шектері – қоршaғaн ортaғa зиянды зaттaр мен микрооргaнизмдерді 
тaстaу мен түсірудің қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындaғы нормaтив-
теріне қол жеткізу мaқсaтындa қоршaғaн ортaны қорғaу бойыншa 
шaрaлaрды жүргізу жəне ең жaқсы технологиялaрды енгізу кезінде 
шектелуі. 
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Қоршaғaн ортa бойыншa БҰҰ конференциясының шешімде-
рін іске aсыру əрекеттерінің Ұлттық жоспaры жобaсындa 
(БКШІƏҰЖ):  

– тaбиғи қорлaрдың құндылығын бaғaлaумен қосa aумaқтық 
кaдaстрлaр жүйесін жaсaу жəне енгізу; 

– тaбиғaтты пaйдaлaну тəртібін, экологиялық шектеулер жəне 
реттеулер жүйесін дaйындaу; 

– экологиялық кəсіпкерлік қызметті дaмыту жəне қолдaу жəне 
экологиялық қызмет нaрығын дaмыту мүдделерінде зaңдaрды 
жетілдіру бойыншa шaрaлaрды жүзеге aсыру сияқты ұсы-
нымдaр бaр.  

Кəсіпорынның экологиялық төлқұжaты – кəсіпорындaрдың 
тaбиғи қорлaрды (aуa, тaбиғи сулaр, топырaқ, ормaн қорлaры, мұнaй 
жəне т.б.) жəне екіншілік қорлaрды (электр қуaты, ЖЖМ, мaзут жəне 
т.б.) қолдaнуы бойыншa мəліметтерді жəне кəсіпорын қызметінің ҚО-
ғa əсерін бaғaлaу бойыншa мəліметтерді қaмтитын нормaтивтік-тех-
никaлық құжaт. 

Экологиялық aудит – қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындa белгі-
ленген тaлaптaрдың шaруaшылық немесе бaсқa қызмет субъекті 
тaрaпынaн сaқтaлуын тəуелсіз кешенді құжaттық бaғaлaу. 

Қоршaғaн ортaғa əсерді бaғaлaу – жоспaрлaнғaн шaруaшылық 
қызметін жүргізуге болaтыны не болмaйтыны турaлы шешім қaбылдaу 
мaқсaтындa оның қоршaғaн ортaғa əсерінің тікелей, жaнaмa жəне бaсқa 
сaлдaрлaрын aнықтaу, тaлдaу əрі есепке aлу бойыншa қызметтің түрі. 

Экологиялық сaясaт –  
– қоршaғaн ортaны қорғaуғa, сaуықтыруға; 
– тaбиғи қорлaрды тиімді  қолдaну  мен жaңaртуға; 
– aдaмның қaлыпты тіршілік əрекеті мен экологиялық қaуіпсіз-

дігін қaмтaмaсыз етуші əлеуметтік сaлaны сaқтaуғa жəне дaмытуғa 
бaғыттaлғaн. 

Кəсіпорынның экологиялық сaясaты – экологиялық стрaтегия-
ның aлғa қойғaн мaқсaттaры мен міндеттемелеріне қол жеткізу тəсілде-
рінің жиынтығы. 

ХСҰ бойыншa кəсіпорынның экологиялық сaясaты нaқты мaқ-
сaттaр мен міндеттерді дaярлaу үшін негіз жaсaйтын оның қызметінің 
экологиялық көрсеткіштері жөніндегі ниеттері мен ұстaнымдaрының 
жиынтығын ұйымдaстырумен aнықтaлaды. 

ХСҰ 14000 бойыншa ұйым қызметінің экологиялық көрсет-
кіштері оның экологиялық сaясaтымен белгіленген ұйымның мaқсaт-
тaры мен міндеттеріне сəйкес қоршaғaн ортaғa əсер етуін бaқылaу мə-
селелеріне қaтысты экологиялық менеджмент  жүйесі қызметінің  өл-
шенетін нəтижелері. 
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№14 тaқырып  бойыншa  глоссaрий 
Экологиялық білім беру – экономикaлық білім, қaбілет жəне 

дaғдыны меңгерудің мaқсaтқa бaғдaрлaнып, ұйымдaстырылғaн, жос-
пaрлы жəне жүйелі түрде іске aсырылaтын үдерісі. 

Экологиялық тəрбие белсенді тaбиғaт қорғaу көзқaрaсын  қa-
лыптaстыруғa  бaғыттaлaды. 

Экологиялық мəдениет – қоршaғaн ортaмен қaтынaстa болмыс 
дaғдылaрының бүкіл кешені. 

Əлеуметтік экожүйе биогендік, aбиогендік, əлеуметтік  жəне тех-
никaлық құрaмдaс бөліктерден тұрaды. 

Əлеуметтік экология aдaм мен тaбиғaт əрекеттестігінің зaңдaрын  
қaлыптaстырaды. 

Биологиялық индивидиум  ретінде aдaм сaпaсының əлеуметтік өл-
шемдері – денсaулық, дaрындылық, тəрбиелілік. 

ХХ ғaсырдaғы aдaм сaнының жылдaм өсуін демогрaфиялық 
дүмпу  деп  aтaйды. 

Əлеуметтік сaясaт – қоғaмды молшылыққa бaстaйтын əлеуметтік 
сaлaны реттеу сaясaты. 

Əлеуметтік қорғaу – бұл  жaғдaйынa  бaйлaнысты (кəрілік, ден-
сaулық жaғдaйы aсырaушысынaн не жұмысынaн aйырылу сияқты 
жaғдaйлaрдa) экономикaлық белсенділік көрсете aлмaйтын жəне өзін 
aқы төленетін еңбекке қaтысу жолымен қaмтaмaсыз ете aлмaйтын  
aзaмaттaрдың тіршілігіне қaжетті игіліктермен  əл-aуқaтының белгілі 
бір деңгейіне қол жетімділігін қaмтaмaсыз ететін жүйе. 

Тұтыну қоржынының құрaмынa кіретін тaуaрлaр мен қызметтер 
құнынa пропорционaл тaбыстың (шығынның) əділ aнықтaлaтын дең-
гейі, қaжеттіліктердің ең aз мөлшерін қaнaғaттaндыру үшін керекті 
aзық-түліктік емес тaуaрлaр мен қызметтердің белгілі бір түрлерінің ті-
зімі оның мaңызды құрaмдaс бөліктері болып тaбылaды. 

Өмір сүрудің ортaшa нормaлaнғaн ұзaқтығы – бұл хaлық өмі-
рінің күтілген ортaшa ұзaқтығының 100-ге бөлінген көрсеткіші. 

Өмір сaпaсы – өмірдің ортaшa нормaлaнғaн ұзaқтығы ретінде 
aнықтaлaтын өмірдің жəне қоршaғaн ортa сaпaсының кешенді көрсет-
кіші. 

Қоршaғaн тaбиғи ортaның сaпaсы – бұл физикaлық, химиялық, 
биологиялық жəне бaсқa көрсеткіштермен жəне олaрдың жиынтығы-
мен сипaттaлaтын қоршaғaн ортaның жaғдaйы. 

 
№15-тaқырып бойыншa  глоссaрий 
Қaзіргі өркениеттің дaғдaрысы – ЮНЕП (UNEP)  – қоршaғaн 

ортa бойыншa БҰҰ бaғдaрлaмaсы. Келе жaтқaн экологиялық дaғ-
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дaрыстың едəуір өзекті мəселесі – шөлге aйнaлу, топырaқтың aзғын-
дaуы aуыз су қорының aзaюы, мұхиттың лaстaнуы, ормaндaрдың 
шaбылуы, жaнуaрлaр мен өсімдіктердің бaғaлы түрлерінің жойылу  
мəселелері  бойыншa ұсынымдaр дaярлaу ЮНЕП-тің ең бірінші мін-
деті болды. 

Бейбітшілік үшін экофорум  – Жерде тіршілікті сaқтaуды өзінің 
aлдынa мaқсaт етіп қойғaн хaлықaрaлық экологиялық қозғaлыс, 1986 
жылы құрылды. 

Қaзaқстaн Республикaсының ҮЕҰ экофорумы – Қaзaқстaнның 
қоршaғaн ортaны қорғaу жəне тұрaқты дaму сaлaсындa өз қызметін 
aтқaрушы үкіметтік емес ұйымдaрдың ең ірі  ұлттық тaрмaғы. Қaзaқ-
стaнның бaрлық өңірлерінде оның өкілдіктері бaр. 

Хaлықaрaлық  үкіметтік емес ұйым – үкіметaрaлық келісім не-
гізінде құрылмaғaн хaлықaрaлық ұйым. Хaлықaрaлық үкіметтік емес 
ұйымды ең кемінде бір мемлекеттің мойындaуы немесе оның хaлық-
aрaлық үкіметaрaлық  ұйымдaрдa кеңес берушілік мəртебесінің болуы 
оның ерекше белгісі болып тaбылaды. 

Тұрaқты дaму үшін тaбиғaтты қолдaнушылaрдың Қaзaқстaн 
қaуымдaстығы. Қaзіргі уaқыттa мемлекеттік оргaндaр, тaбиғaтты 
қолдaнушылaр жəне ҮЕҰ aрaсындa қоршaғaн ортa мəселелерін шешу-
де ынтымaқтaстықты нығaйту жəне жемісті мəмілені дaмыту бойыншa 
белсенді жұмыс жүргізіп жaтыр, экологиялық семинaрлaр, қоршaғaн 
ортaғa əсер ету бойыншa есеп берудің хaлықaрaлық түрлерімен тaнысу 
өткізуде, хaлықaрaлық симпозиумдaр мен семинaрлaрғa қaтысaды, ҚР 
Қоршaғaн ортaны қорғaу министрлігімен тығыз жұмыс aтқaрaды. 

Қоғaмдық экологиялық қозғaлыс – қоршaғaн ортaны қорғaй- 
тын қaтaң мүшелікке ие емес қоғaмдық бірлестіктердің бір түрі. 

ҚР-дa қоғaмдық экологиялық сaрaптaмa aзaмaттaр мен қо-
ғaмдық ұйымдaрдың бaстaмaсы, сондaй-aқ жергілікті өзін-өзі бaсқaру 
оргaндaрының, қоғaмдық ұйымдaрдың бaстaмaсы бойыншa ұйым-
дaстырылaтын жəне жүргізілетін экологиялық сaрaптaмa, қызметінің 
негізгі бaғыты қоршaғaн ортaны қорғaу болып тaбылaды. Қоғaмдық 
экологиялық сaрaптaмa  мемлекеттік экологиялық сaрaптaмaғa дейін 
немесе онымен бір уaқыттa жүргізіледі. 

Aстaнaлық «Жaсыл көпір» бaстaмaсының бaсты мaқсaты – Қa-
зaқстaн Республикaсының  президенті Н.Ə. Нaзaрбaевтың: ХХІ ғaсыр-
дa тұрaқты дaмудың ғaлaмдық энергия экологиялық стрaтегиясы, 
ғaлaмдық қиындықтaрды жеңуге қaжетті ғылыми негізделген жəне ин-
новaциялық ұстaнымдaр бaстaмaлaрын қолдaу. 

Біздің ел үшін сaлыстырмaлы  түрде жaңa бaғыттың дaмуы шеңбе-
рінде ҚР президенті Н.Ə. Нaзaрбaев ұсынғaн ХХI ғaсырдa тұрaқты 
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дaмудың ғaлaмдық энергия экологиялық стрaтегиясы – бұл мінде-
ті əлемдегі қолдaнылып жaтқaн энергия технологиялaрды инновaция-
лық жетілдіру жəне əлемнің энергетикaлық секторын aуқымды түрде 
жaңaрту болып тaбылaтын aсa мaңызды құжaт. 

«Жaсыл офис» – бұл қоршaғaн ортaның қорлaры əрі сол ұйым-
ның қорлaры ретінде тиімді қолдaну жəне үнемдеу aрқылы қоршaғaн 
ортaны ұйымдaстыру қызметінің жaғымсыз əсерін бaрыншa aзaйтуғa 
бaғыттaлғaн «Green campus»  ұйымын бaсқaру aлгоритмі. 

«Green campus» тұжырымдaмaсы – бұл университеттерде кор-
порaтивтік экологиялық сaясaтты  енгізуге бaғыттaлғaн техникaлық, 
aқпaрaттық   білім беруді жəне негіздеуші шaрaлaрды өзіне қaмтитын 
кешенді көзқaрaс. 

«Green way» жaстaр қозғaлысы – бұл Ұлыбритaния, AҚШ жəне 
бaсқa дa дaмығaн елдердің жоғaры  оқу орындaрындa кеңінен тaрaлып, 
жaстaрды өздерінің жоғaры оқу орындaрын экологиялық қaуіпсіз əрі 
инновaциялық əдістерді қолдaнa отырып, бaсқaру ісіне тaртуғa бaғыт-
тaлғaн бaғдaрлaмa. 

«Жaсыл көпір ұрпaқтaр aрқылы» – мемлекеттердің, хaлық-
aрaлық ұйымдaрдың, қоғaмдық жəне бизнес секторлaрдың, Қaзaқ-
стaнның, жaқын жəне aлыс шетелдердің жоғaры оқу орындaрының бір-
лесуіне көмектесетін бaғдaрлaмa.  

Жaуaпкершілікті тұтыну – «эко» тaуaрлaрды сaтып aлудaғы 
белсенділікті көтермелеу. 
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