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Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға ауысу тұжырымдамасын
іске асыру үшін бейресми экологиялық білімді дамыту мəселелері
Аннотация. Мақалада аймақтың экологиялық проблемаларын əлеуметтік зерттеу нəтижелері
келтіріліп, халықтың экологиялық мəдениетін қалыптастыру бойынша ұсыныстар жасалған.
Түйін сөздер: экологиялық білім, экологиялық мəдениет, жасыл экономика, экологиялық
проблемалар, экологиялық мəдениетті қалыптастыру.
Елдегі экологиялық жағдайдың нашарлауы мен табиғи ресурстардың азаюының басты
себептерінің бірі қоғамның экологиялық мəдениетінің төмен деңгейі болып табылады. Бұл мəдениеттің
қалыптасуы экология саласындағы мемлекет қызметінің басым бағыты, экологиялық қауіпсіздік пен
елдің дамуының тұрақтылығын қамтамасыз етудің ең маңызды факторы болып танылды. Сондықтан да
адамның табиғатқа деген тұтунышылық қарым-қатынасы, сарқылмалы табиғатты пайдалану (сонымен
қатар стратегиялық ресурстар мен табиғи байлықтарды жаппай сату), қалпына келтіретін əлеуметтің
кенет төменденуіне əкелген табиғатқа шамадан тыс техногенді əсер тигізу сияқты қоғамның
кемшіліктерін экологиялық мəдениеттің төмен деңгейімен түсіндіруге болады. Бұл техногенді əсер,
əсіресе, Қазақстандағы экологиялық апат зоналары санының өсуіне əкеліп соқтырды. Оларды қайта
қалпына келтіру үнемі артып отыратын материалдық шығындарды, шамамен елдің ұлттық табысының
жартысын талап етеді.
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» ауысу тұжырымдамасына сəйкес қоршаған
ортаны қорғаудағы жаңа экомəдениеттің кең қоғамы ішінде тəрбиенің болуы міндет. Халық арасында
энергия, су жəне басқа да табиғи ресурстарды пайдалануға үнемділік жəне жауапкершілікпен қарауды,
қалыптастыру күнделікті қоқыстарды өңдеу үшін, оларды жеке-жеке жинауды əдетке айналдыру
қажет [1].
Бейресми экологиялық білім арқылы экологиялық мəдениет жəне табиғатқа жауапкершілікпен
қарауды қалыптастыру Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға өту тұжырымдамасын жүзеге
асырудағы білімнің құрамды бөлігі болып табылатын қоғамдық дамудың негізгі мақсаты болып
табылады.
Əлеуметтің экологиялануы халықтың экологиялық санасы мен сауаттылығын дамытудың қуатты
серпіні болуы тиіс, ол ҚР «жасыл экономикаға» тез арада ауысу мүмкіндіктігін туғызады. «Жасыл
экономика» - бұл экономика, табиғи ресурстарының нəтижелі пайдалануы сонымен қатар өндірістік
циклге соңғы пайдаланыстағы өнімдерінің қайтарылуын қамтамасыз ететін қоғамның аман сақталуына
бағыт береді [2].
Зерттеудің өзектілігі өзінің шешімі үшін едəуір маңызы бар экономикалық жəне əлеуметтік
күшейтуді талап ететін жəне халықты қамтитын жергілікті экологиялық мəселелердің өсімі мен
қоршаған ортаға тура жəне жанама əсер ету жайында халықтың ақпараттандырылу деңгейінің
анықталуымен сипатталады.
Экологиялық білім беру жеке тұлғаның қоршаған орта жағдайына жауапкершілігін қамтамасыз
ететін білім мен білік жүйесін, құндылықтар бағдарларын, адамгершілік-эстетикалық қатынастарды
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қалыптастыруға бағытталған тəрбиенің, оқытудың, тұлғаның өздігінен білім алу жəне дамуының үздіксіз
процесі түрінде келеді [3]. Бейресми экологиялық білім беру арқылы экологиялық білім таратудың жəне
насихаттау қызметі оқу орындарында сырттай жүзеге асырылады. Бейресми экологиялық білім беру
қоғамның əр мүшесінің қоршаған ортаға қарым-қатынасын өзгерту үшін қоғамның барлығын қамту
керек. Бір жағынан, олардың қоршаған ортаға жауапкершілік қатынасын жоғарылату, басқадан қоғамның барлық мүшелерге қажетті білім беру, өз қызметтерін, табиғи жағдайларын əлеуметтік өмірде
нашарлаптай немесе қоршаған ортаға тигізетін əсерін азайту осылай мүмкіндік ашуын жүзеге
асырады [4].
Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға ауысу тұжырымдамасын жүзеге асырудағы
шешуші фактор ретінде қазақстандық қоғамның экологиялық мəдениетін қалыптастыру мəселелерінің
анализі мен бейресми экологиялық білімнің маңыздылығын анықтау зерттеудің мақсаты болып
табылады.
Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға өту тұжырымдамасында экологиялық білім
беру негізінде экологиялық мəдениетті қалыптастыру мəселесі жəне қоғамның экологиялық мəдениетін
зерттеу мəселесі болып табылады. Қазіргі экологиялық жағдайда қазақстандық қоғамның көрінуі мен
олардың қалыптасу мəселелері, қоршаған орта мен қоғамның экологиялық мəдениетінің байланысын
зерттеудің мəні болып табылады.
Зерттеу мəселесіне, мəні мен мақсатына сəйкес төмендегідей міндеттер қойылды:
- зерттеу тақырыбындағы əдебиетке аналитикалық шолу жасау;
- қоғамның экологиялық санасын қалыптастырудағы бейресми экологиялық білім мен мəдениеттің
рөлі мəн мəселелерін ашу жəне талдау;
- Павлодар облысының экологиялық мəселелерінің əлеуметтік зерттеуі мен мониторингін
жүргізіп, олардың ішіндегі аймақ тұрғындарын толғандыратын ең өзекті мəселелерді анықтау;
- Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға өту тұжырымдамасының стратегиясын
жүзеге асырудағы шешуші фактор ретінде қоғамның экологиялық мəдениетін қалыптастыру жөніндегі
ұсыныстарды ойластыру.
Зерттеудің ғылыми жаңа құбылысы аумақтың экологиялық мəселелері мен қоршаған ортаны
қорғау қоғамдық пікірін қалыптасуы қоғамның əлеуметтік сұранысын салыстырмалы талдау
нəтижелерінің жүйесін айқындау жəне кезеңді өткізу.
Орхус конвенциясының негізгі қағидаттарының бірі - экологиялық маңызды шешімдерді қабылдау
үдерісіне қоғамды қатыстыру мен экологиялық саясатты жетілдіру кезіндегі қоғамдық пікірді ескеру
болып табылады [5]. Анықталған мəселелерді жою бойынша басарушылық шешімдер қабылдау үшін
зерттелетін елді мекендердегі негізгі экологиялық мəселелердің мониторингі əлеуметтік зерттеудің басты
мақсатына айналды.
Жынысы, жасы, қоныстанған аумағы бойынша ересек адамдар туралы мəлімет жинайтын
квоталық іріктеме негізінде тілшілер пікіртерім жүргізді. Барлығы 396 адам қатыстырылды. Зерттеу
Павлодар, Екібастұз жəне Май аудандарында өтті [6].
Экологиялық жағдайдың бағасы. Зерттеудің нəтижесі бойынша сұрастырылғандардың 71 %-ы
қала мен ауданның экологиялық жағдайына наразылығын білдірді. Экологиялық жағдайды
«қанағаттанарлық» деп есептейтіндердің саны 25 %-ды құрайды.
Жағымсыз экологиялық жағдай 45-54 жастағы (86 %) жəне 55-64 жастағы (87 %) адамдарды
мазалайды.
Тұрған жеріне байланысты Екібастұз қаласының тұрғындарын қаладағы экологиялық жағдай
қанағаттандырмайды (79 %). Павлодар қаласы жəне Май ауданының тұрғындары экологиялық жағдайды
«қанағаттанарлық» жəне «қанағаттанарлықсыз» деп санайды.
Жалпы халық арасында экологиялық жағдайдың дамуы жайында пессимистік болжамдар бар.
Егер 39 %-ды экологиялық жағдайдың өзгермеуі деп санасақ жəне бастапқы нашар фон сол уақытта
28 %-ды құраса, экологиялық жағдай міндетті түрде құртылады. Егер нашар экологияны Павлодар
қаласында анықтаса (39 %), экологиялық фонның сақталмауы негізінен Екібастұз қаласының
тұрғындарында (44 %) жəне Май ауданында (48 %) байқалады.
Бірінші үштікте: судың ластануы, ауаның ластануы (53 %), ауыз су сапасының нашарлауы (40 %),
ауру адамдар санының артуы (36 %). Тұрғындардың тұрақтануына байланысты экологиялық
проблемалар əртүрлі. Сондықтан да Павлодар қаласының тұрғындары судың, ауаның (48 %)
ластануымен алаңдаулы, Ертіс өзені (40 %) жəне автокөліктердің ауаның ластануы (32 %-ға дейін) өсті.
18-24 жас арасында науқастану деңгейінің көбеюі мəселесі (35 %) жəне қоршаған ортада улы
заттардың бар болуы (35 %) мəселелері байқалады.
Экологиялық мəселенің жүйесі Екібастұз қаласы мен Павлодар қаласының айырмашылықтары бар.
Жыныс байланысы аралығында əйелдер ауыз су сапасының нашарлауы (56 %) жəне қоршаған ортанын
ластануы (ауа, су, топырақ) мазаласа, ерлерді халық арасында ауру деңгейінің көбеюі (45 %) жəне улы
өндірістік заттар болатын күл үйінділері (36 %) ойландырады. Көбінесе су мен ауаның ластануын
25-44 жас аралығындағы респонденттер атап айтқан. Өнеркəсіп өндірістерде тазартатын құрылыстардың
жоқтығы деп 55-64 жас аралығындағы сұрастырылғандар назар аударды (42 %).
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Зерттеу нəтиже бойынша Май аудандың тұрғындары ауыз су сапасының нашарлауы (83 %), су мен
ауаның ластануын (63 %), радиациялық фоны жоғарлауы (53 %) мəселелері мазалайды, демек халықтын
арасында аурулар көбейу жағдайы байқалады. 25-34 жас аралығындағы сұрастырылғандар ауыз су
сапасының нашарлауы мен ауанын ластануымен мазаланады.
Анықталуы бойынша экологияға жағымсыз əсер ететін зауыттар қатарына: «Қазақстан
алюминийі» АҚ (57 %), «Казақстан электролиз зауыты» АҚ (45 %) жəне «Павлодар мұнайхимия зауыты»
АҚ (36 %) кіреді. Экологияның өзгерісі мекенжайдың орналасуына байланысты болады. Мысалы,
Павлодар қаласы экологиясының жақсаруы ең алдымен экологиялық ұйымдардың белсенділігімен
(36 %) жəне жергілікті үкімет органдарына (36 %) тікелей байланысты.
18-24 жас жəне 45-54 жас аралығындағы респонденттер айтылған өндірістердің экологиялық кері
əсерін байқады.
Өндірістік кəсіпорындардың рейтингтерінде, жалпы, Павлодар қаласында «Қазақстан алюминийі»
АҚ (78 %) жəне «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ (65 %) экологиялық жағдайға кері əсер тигізетін
кəсіпорындар ішінде көшбасшылық етеді. Екібастұз қаласының «Экибастуз энергоцентры» АҚ,
«AES Экибастуз» ЖШС жəне «БАК» ЖШС сияқты барлық үш ірі ұйымның қызметін халық
қауіпсіздіктің экологиялық нормаларына сəйкес келмейтін кəсіпорындардың «қара» тізіміне енгізді.
Əлеуметтік зерттеу бойынша белгіленген экологиялық талаптарды қандай да бір дəрежеде
сақтайтын өндірістік кəсіпорындарды анықтауға əрекет етіп көрдік, бірақ сұрастырылғандардың жартысы
(53 %) бұл сұраққа жауап беруде қиындық туғызды. Алайда қоршаған ортаға тигізетін теріс əсері төмен
бірнеше өндірістік кəсіпорын анықталды, олар: Павлодар сүт зауыты, Павлодар-Водоканал, Павлодартұз
жəне т.б.
«Невада - Семей - Павлодар ядроға қарсы қозғалыс» ҚҰ – 72 % жəне «Павлодар - біздің ортақ
үйіміз» ҚҰ – 39 % экологиялық ұйымдар жетекшілік етеді. Басқа экологиялық ұйымдардың экологиялық
мəселелері бойынша белгілі деңгейі өте төмен 2-ден 9 %-ды құрайды. «Невада - Семей - Павлодар»
ядроға қарсы қозғалыс» ҚҰ Май ауданында (95 %), қоғамдық ұйымдардың белгілі көрінісі жоғары, ҚҰ
«Павлодар – біздің ортақ үйіміз» - Павлодар қаласында (49 %) жəне Екібастұз қаласында (33 %).
Экологиялық жағдайды жақсартуға Маслихат депутаттарының белсенді қызметі (42 %), өкімет
органдарының бақылауды күшейтуі (37 %) жəне өндірістік кəсіпорындарының экологиялық қауіпсіздігі
сақтайтын мөлшерінің негізгі шаралары болып саналады (30 %).
Тұрғын жерлердің белгісі бойынша да елеулі өзгерістері бар. Мысалы, Павлодар қаласының халқы
экологиялық жағдайдың жақсартуын экологиялық ұйымдардың (36 %) жəне жергілікті өкімет
органдарының (35 %) бақылауларының белсенді қызметтерімен байланыстырады. Екібастұз қаласы
халқының пікірінше, экологиялық жағдай жергілікті өкімет органдарының бақылаулары күшейтілген
кезде (56 %) жəне кəсіпорындар ұйғарылған экологиялық талаптарды орындағанда (47 %) жақсарады.
Павлодар жəне Екібастұз қалаларының тұрғындарымен салыстырғанда, Май ауданының халқы
экологиялық сұрақтарда өкілдік үкімет органдарының (Маслихат – 73 %) жəне мемлекеттің (70 %)
ерекше маңызын белгілейді. Май ауданының халқы экологиялық мəселелерде экологиялық ұйымдардың
(3 %) маңызы аз деп белгілейді.
Жоғарыда айтқандай, экологиялық ұйымдардың белгілі деңгейі жоғары болғандықтан, халықтың
пікірі бойынша, Май ауданында олардың рөлі аз. Аудан халқының көбісіне кедей шегінде тұратың
халыққа мемлекет жағынан берілетін экологиялық жəрдемақы жəне жеңілдіктер экологиялық
мəселелердің шешуі емес жалғыз материалды табыстың көзі болып саналады. Бұны Май ауданы
халқының материалдық жағдайы көрсетеді, сұрастырылғандардың 57 %-ы өз əл-ауқатын «Ақша тек азықтүлікке ғана жетеді, бірақ қиім сатып алу қиын» деп анықтады.
Екібастұз қаласы тұрғындарының ойынша, қаланың экологиясын жақсарту үшін үкімет тарапынан
бақылауды нығайту (56 %) жəне экологиялық ережелерді қатаң сақтау (47 %).
Жалпы, сұрастыру бойынша тұрғындардың 20 %-ы қатты-тұрмыстық қалдықтарды басқару
жүйесімен қанағаттанады, негізінен олардың көбі Май ауданының тұрғындары (58 %), алайда басым
көпшілігі басқару жүйесімен қанағаттанбайды, олардың ішінде (60 %) Павлодар қаласының жəне
Екібастұз қаласының (74 %) тұрғындары. «Жасыл» экономика туралы не білесің деген сұраққа ешкім
жауап бере алмаған.
Өткізілген əлеуметтік зерттеудің нəтижелерін қорытындылай келе, қоғамның экологиялық
мəдениетінің қалыптасуы Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға өту тұжырымдамасын іске
асырудағы шешуші фактор болып табылатын атап айту қажет.
Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға ауысу тұжырымдамасының, қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі қоғамдық пікірдің жəне ауданның экологиялық жағдайы туралы жедел түрде
ақпаратпен қамтамасыз ету стратегиясында:
- бұқаралық ақпарат құралдарының жүйесін кеңейту, оларды қоғамның үлкен бөлігіне қолжетімді
еткізу, қоғамдық сананың экологизациясындағы рөлін арттыру;
- билік органдары тарапынан өнеркəсіп мекемелердің бақылауын күшейту;
- өнеркəсіп мекемелерінің экологиялық қауіпсіздік нормаларын сақтауы;
- қоғамдық маңызды адамдардың (журналистердің, депутаттардың атқарушы билік органдары
қызметкерлерінің) ақпараттық кампаниясын өткізу;
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- қоғамдық экологиялық қозғалыстарды ұлттық жəне аймақтық экологиялық саясатты жүзеге
асырудың кілтті механизміне айналдыру;
- адамдарды қатыстыру мақсатында ақапараттық-түсіндіру жұмыстарын жалғастыру қажет;
- өткізілген əлеуметтік зерттеу нəтижесінде айқындалған, Май ауданы тұрғындарының күрделі
əлеуметтік-экологиялық мəселелерін шешу бойынша, соның ішінде су сапасының нашарлауы,
радиациялық фонның жоғарылығы, осыдан туындайтын халықтың ауыру деңгейінің артуы мəселелері
бойынша депутаттардың жұмысын белсендендіру қажет.
ҚР «Жасыл экономикаға» ауысу тұжырымдамасымен анықталған, міндетті шешудегі басымдық
бағыт, бұл экологиялық ағарту. Тұжырымдаманы іске асырудағы көпшілік механизмдердің бірі, көптеген
экология бағыттарында алдағы деңгейдегі елдерден біздің еліміздің қалып қоюын жеңу, табиғатты
экстенсивті пайдаланбау, ведомствалық диктант, құқықтық нигилизм жəне экологиялық біліксіздікке
жол бермейтін экологиялық қауіпсіздік жүйесін құру.
Экологиялық мəдениет білім беру, тəжірибе жолынан, ұрпақтан ұрпаққа, адамнан адамға
қалыптасады. Сондықтан халықтың мəдениет деңгейін жоғарылату керек. Адамдардың адамгершілік
құндылықтарының қалыптасуы, қоршаған ортаның жəне қоғамның үйлесім байланысын құру,
балалардың келешегіне жауапкершілік сезім мен тəрбиелеу рөлін білім беруге бағдарлау [7].
Адам мен қоршаған орта қарым-қатынасының мəселелеріне деген дүниетанымдық тəсіл ғана
мемлекеттік шенеуніктердің, заң шығарушылардың, табиғат пайдаланушылардың, азаматтардың яғни
барлықтарымыздың оған деген қатынасымызды өзгертуге мүмкіндік береді, себебі бұл қатынас
мəдениеттің элементі болады, онсыз адам қоғамы эволюциясының қазіргі кезеңінде адамды өркениетті
деп қабылдай алмайтын боламыз [8].
«Жасыл экономика» тұжырымдамасын аймақтық деңгейде іске асыру үшін төмендегілер қажет:
- халықтың ақпараттық-экологиялық ағартуын күшейту;
- халықтың əртүрлі топтарының біліктіліктерін жоғарылату мен даярлаудың экологиялық білім
беру бағдарламаларын кеңейту;
- мемлекеттік жəне атқару органдарының жұмысшыларына экобілім беруінің интерактивтік
əдістерін жасап шығару жəне енгізу (семинарлар, дөңгелек үстел т.б.);
- қоғамдық экологиялық сана мониторингін жүзеге асырудың ұйымдық негіздерін жасап шығару
жəне енгізу;
- қазіргі заманғы ақпараттық технология арқылы экологиялық ақпаратқа қолайлы жүйе құру.
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