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1.  Паспорт образовательной программы выпускника специальности 5В060700 

«Биология» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику специальности 5В060700-Биология присваивается  академическая 

степень бакалавр естествознания по специальности 5В060700-Биология. 

Цель ОП: формирование высококвалифицированного специалиста, способного 

решать научно-исследовательские, производственно-технологические задачи и проблемы, 

стратегии основных направлений государственной политики в области науки, и видов 

профессиональной деятельности биолога, формирование умений и навыков в проведении 

проектно-изыскательных исследований, составление фундаментальных и прикладных 

научных биологических проектов, участие в работе органов охраны природы, управления 

природопользования и экологического мониторинга окружающей среды, предоставление 

образовательных, туристических и других услуг. 

Выпускники специальности 5В060700-Биология могут работать на следующих 

должностях:  

  научно-исследовательские институты и организации (специалист, м.н.с, лаборант); 

 организационно-технологическая (специалист, лаборант); 

 производственно-управленческая (мастер, делопроизводитель); 

 проектная (специалист, м.н.с, лаборант); 

 природоохранная, национальные парки, заповедники, ботанические сады, заказники 

(специалист, м.н.с, лаборант); 

  высшие учебные заведения (лаборанты профильных кафедр); 

 производственные лаборатории по переработке сырья животного и растительного 

происхождения, горводоконал, организации озеленения и экологического профиля 

(специалист, лаборант); 

 другие виды деятельности, позволяющие использовать базовую подготовку по 

специальности. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

Бакалавр естествознания по специальности 5В060700-Биология владеет 

следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области 

гуманитарного и естественнонаучного цикла в письменной и устной формах (слушание, 

говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге; отбирать, 

систематизировать языковой материал, логически верно и аргументировано использовать 

его в устных и письменных высказываниях, строить речевое высказывание в соответствии 

с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и 

справочниками,  эффективными методами и приемами создания речевых высказываний 

разных жанров, продуцировать устные и письменные тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; навыками 

самосовершенствования в аспекте культуры устной и письменной речи. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения области 

естественнонаучного цикла в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, 

чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в 

образовании и обучении, на работе, дома и на досуге);  
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имеет навыки межкультурного понимания в объёме, необходимом для 

возможности получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; способен использовать основные фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его 

как средство продуктивной коммуникации; способен понимать и использовать языковой 

материал в устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; 

способен использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; способен владеть  иностранным языком в 

объёме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников; способен изложить собственную точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической 

подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические 

способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, 

модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности, способен 

использовать количественные методы математической обработки информации в 

биологических и экологических исследованиях, в биологической информатике, способен 

применять естественнонаучные знания в профессиональной сфере, способен объяснить 

естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные 

технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен использовать основы знаний и 

методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на 

доказательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональных 

задач, способен использовать программные средства для решения практических задач в 

области дисциплин биологического цикла для подготовки материалов научных 

исследований; способен работать с компьютером, Интерент как средством получения 

информации и управления информацией, оценивать основных педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов и определять педагогическую целесообразность 

их использования в учебном процессе; способен получать, хранить, перерабатывать 

информацию.  

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления: осознает потребность в постоянном обучении, может найти 

доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

способен организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя 

временем и информацией как индивидуально: так и в группах; способен к 

профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые знания, 

необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре; способен управлять собственными ресурсами, т.е. проявить 

собственные умения и навыки в области самообразования, умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и рационально их использовать. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и в частности, во 

все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, 

способен участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и 

политических понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в 

мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к 
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нему как к ценности; способен к толерантности и транспаретности во взаимоотношениях 

в социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен компромиссам и 

контактам с окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть 

этическими и правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному 

взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к 

сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о 

менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; 

способен применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; анализировать конкретные ситуации в 

экономике с позиций микро и макроэкономики, способен самостоятельно принимать 

эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и правовой ситуации;  

экономического и правового мышления, основанного на знании отечественной и 

зарубежной науки,  способен к целостному анализу проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 

владеет культурой мышления, способен к восприятию, анализу и обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; способен к анализу 

мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, способен к 

пониманию значения культуры как формы человеческого существования, способен 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества,  

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, способен к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям, способен к осознанию ценности казахстанской культуры и ее места во 

всемирной культуре, способен осознавать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, стремиться и быть готовым к 

совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, свободы и 

гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

способен использовать в практической деятельности знания и способность 

выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта, способен применить систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач;  применять современные методы в научно-

исследовательской деятельности, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества научно-исследовательского процесса. 

 

Бакалавр естествознания по специальности 5В060700-Биология владеют 

следующими специальными компетенциями в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков: 

 

1 Научно-исследовательская СК1: 

- способен к проведению лабораторных биологических исследований по заданной 

методике; 

- способен к проведению научно-вспомогательных полевых биологических работ в составе 

группы; 
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- способен  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке 

естественнонаучного эксперимента;  

- способен  к использованию навыков работы в лабораториях, музеях,  гербарных 

кабинетах, библиотеках;  

- способен осуществлять  поиск необходимой информации в библиотечных и электронных 

каталогах, в сетевых ресурсах; 

- готов к использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  

- способен к анализу и оценке результатов лабораторных и полевых исследований;  

- готов к применению методов математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования;   

- готов к подготовке обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии, отчетов, 

публикаций по тематике проводимых исследований;  

- способен к выявлению актуальных направлений исследований в области биологических 

знаний; 

- способен к участию и проведению биомониторинга и оценки состояния природной и 

окружающей среды; 

- способен к самореализации и саморазвития личности, способной адаптировать свою 

профессиональную деятельность в системе рыночных отношений. 

 

2 Культурно-просветительская СК2: 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, традиций культуры 

народа Казахстана; 

- планирование и проведение мероприятий по вопросам охраны природы;  

- просветительская деятельность среди населения с целью повышения уровня биолого-

экологической грамотности общества. 

 

3 Экспертно-аналитическая СК3: 

- способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

- подготовка и обработка информации по вопросам совершенствования образовательного 

процесса по предмету для ведомственных образовательных структур. 

 

4 Организационно-управленческая СК4: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами, внедрение цифровых 

технологий в ключевые отрасли биологии; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно-исследовательскими советами, 

организация и реализация планов стратегического развития в рамках ведомственных структур. 

 
5 Научно-производственная СК5: 

- применение на производстве базовых общепрофессиональных знаний теории и методов 

современной биологии; 

- использование современных методов обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

биологической информации, демонстрирование знаний и принципов составления научно-

технических проектов и отчетов; 

- использование нормативных документов, определяющих организацию и технику 

безопасности работ. 
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1.Общеобразовательные модули (ООбМ) 
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диалог жүргізу, манолог, іскерлік хат 

ақпараттың-коммуникациялық  технологиялар 

негіздері. 

білімді және түсінушілікті қолдану: 
коммуникативтік әдістерді қалыптастыру 

арқылы.  

пікірлерді білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ақпараттарды өңдеу,оның 

пайдаланылған бағалау және белгіленген оқыту 

тапсырмаларын шешу үшін ұзақ мерзімді 

мақсатты қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: қоғаммен, топпен 

әлеуметтк және коммуникативтік қарым – 

қатынас дағдыларымен топта жұмыс істеу 

15 26 1,

2 

K(R)Ya -

11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

ЖБП 

ООД 

GES 

А МК 

ОК 

MC 

6 Э КК1 

КК2 

1,

2 

IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП 

ООД 

GES 

А МК 

ОК 

MC 

6 Э 

2 IKT-1103 Ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Informatics 

ЖБП 

ООД 

GES 

А МК 

ОК 

MC 

3 Э 
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дағдыларын, ынтымақтастық толеранттық. 

білімге қабілнттілік: өздігінен білім алуға 

дайындық және қабілеттілік; 

 

знание и понимание: языков, умение вести 

устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку, основы информационно-

коммуникационных технологии. 

применение знаний и понимания: 
посредством формирования коммуникативных 

приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать. 

 

knowledge and understanding: languages, ability 

to conduct oral and written dialogue, a monologue, 

business correspondence, information and 

communication technology bases. 

application of knowledge and understanding: by 

means of formation of communicative skills; 

expression of assessment: search, selection, 

systematization, the analysis, information 

processing, assessment of her usefulness and 

purposeful application in the long term for the 

solution of the set of educational tasks; 

communicative abilities: skills of social and 

communicative interaction with society, collective, 

skills of work in group, cooperation, tolerance; 
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learning abilities: manifestation of own skills in 

the field of self-education, ability to get and keep 

knowledge and also to develop and rationally to use 

them 

Жалпы 

білім беру 

Общеобра

зовательн

ый 

General 

educations 

білім мен түсінік: әлеуметтік –этикалық 

құндылықтар, қоғамдық пікір, салт-

дәстүр,қоғамдық нормаларға, өзіннің кәсіби 

қызметіне сүйенуге негізделген;- әлеуметтік 

үрдістер мен әлеуметтік саяси қоғамның дамуы; 

білімді және түсінушілікті қолдану:барабар 

бейімделу, әр түрлі әлеуметтік – саяси 

жағдайлар;  

пікірлерді білдіру: әр түрлі әлеуметтік және 

әлеуметтік -саяси жағдайлар; сәйкес міндеттерді 

орындауға белгіленген стандарттарға сәйкес; 

коммуникативті қабілеттер: әлеуметтік-

коммуникативтік өз ара іс қимыл, ұжыммен 

ынтымақтастық, толерантылық, қаблеттерін, 

оқуға деген: дайындығы және қаблеттілігі өз 

білімін жетілдіру. 

білімгі қабілеттер: өзін–өзі тәрбилеу 

саласындағы өз дағдыларымен  дағдыларынның 

көрінісі, білімді игеру және сақтау қабілеті, 

оларды қолдануды дамыту және ұтымды ету. 

 

знание и понимание: социально-этические 

ценности, основанные на общественном 

мнении, традициях, обычаях, общественных 

нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности; - тенденции 

социального и социально-политического 

развития общества; 

применение знаний и понимания: адекватно 

ориентироваться в различных социальных и 

социально-политических ситуациях; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

10 17 1 OP -1104 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

ЖБП 

ООД 

GES 

ТК 

КВ 

SC 

А 2 емтих

ан 

экз 

exam 

КК3 

КК5 

КК9 

1 OEP -1105 Экономика негіздері және 

кәсіпкерлік 

Основы экономики и 

предпринимательства 

Fundamentals of Economics and 

Entrepreneurship 

ЖБП 

ООД 

GES 

ТК 

КВ 

SC 

А 2 емтих

ан 

экз 

exam 

1 SIK -1107 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ЖБП 

ООД 

GES 

МК 

ОК 

MC 

А 3 Мемл

.емти

Гос.х

ан 

экз 

State 

exam 

2 PS -1106 Саясаттану Әлеуметтану 

Политология Социология 

Political science Sociology 

ЖБП 

ООД 

GES 

ТК 

КВ 

SC 

А 3 емтих

ан 

экз 

exam 
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способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; 

 

knowledge and understanding: the social and 

ethical values based on public opinion, traditions, 

customs, public norms and to be guided by them in 

the professional activity; - tendencies of social and 

socio-political development of society; 

application of knowledge and understanding: it 

is adequate to be guided in various social and socio-

political situations; 

expression of assessment: to carry out tasks 

according to the set standards; 

communicative abilities: social and 

communicative interaction with collective, 

cooperation, tolerance; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; 

Кәсіби 

міндетті 

Професси

онально-

обязатель

ный 

Profession

ally-

mandatory 

білім мен түсінік: негізгі заңды қалыптастыру 

мен тарату кәсіби білім;түсіну әлемінің ғылыми 

бейнесін негіздерін, әлеуметтік қоғамдық, 

мәдени құбылыстардың; негізгі философиялық 

көз қарастары. 

білімді және түсінушілікті қолдану: кәсіби 

кеңістікте; құндылық-мағыналық бағдар 

әлемінде: құндылықтар болмыс,өмір 

құндылықтары,мәдениет, ғылым;өндіріс;тарих, 

өркениет,жеке;дін. 

пікірлерді білдіру: сәйкес міндеттерді 

орындауға белгіленген стандарттарға сәйкес, 

іздеу,іріктеу, жүйелеу, бағалау, 

талдау,ақппараттық өндеу, бағалау,оны 

пайдалылық және мақсатты қолдану болашақта 

шешу үшін алға қойған оқу міндеттерін.  

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік; толеранттылықты, 

этникалық бірегейлікті қалыптастыру, 

көпмәдени қоғамда бейімделе білу, басқа 

халықтар мен дін өкілдерінің мүдделерін 

7 11 3 PK(R)Ya 

2210 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

Language 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

А 2 емтих

ан 

экз 

exam 

КК1 

КК2 

КК9 

3 POIYa 

2209 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Professionally-oriented foreign 

language 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

А 2 емтих

ан 

экз 

exam 

4 Fil -2108 Философия 

Философия 

Philosophy 

ЖБП 

ООД 

GES 

МК 

ОК 

MC 

А 3 емтих

ан 

экз 

exam 
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құрметтеу; 

білімгі қабілеттер: өз білімін жетілдіруге 

дайындығы және қабілеті; білімді құрылымдау, 

білімді ахуалдық-барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, жетілдіру; 

 

знание и понимание: основных законов 

формирования и трансляции профессиональных 

знаний; понимание научной картины мира, 

основ социальных, общественных, культурных 

явлений; основные философские взгляды. 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; ценностно-

смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 

жизни; ценности культуры, науки; 

производства; истории цивилизаций, 

собственной страны; религии; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; поиск, 

отбор, систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе 

для решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

формирование толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать интересы 

представителей других народов, религий; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных знаний; 

 

knowledge and understanding: fundamental laws 

of formation and broadcast of professional 

knowledge; understanding of a scientific picture of 

the world, bases of the social, public, cultural 

phenomena; main philosophical views. 
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application of knowledge and understanding: in 

professional space; valuable and semantic 

orientation in the world: values of life; values of 

culture, science; productions; stories of 

civilizations, own country; religions; 

expression of assessment: to carry out tasks 

according to the set standards; search, selection, 

systematization, the analysis, information 

processing, assessment of her usefulness and 

purposeful application in the long term for the 

solution of the set of educational tasks; 

communicative abilities: social and 

communicative interaction with collective, 

cooperation, tolerance; formation of tolerance, 

ethnic identification, ability to adapt in polycultural 

society, to respect the interests of representatives of 

other people, religions; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; structuring knowledge, situational and 

adequate updating of knowledge, expansions, 

increments of the accumulated knowledge; 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Жаратыл

ыстану-

математи

калық 

Естествен

но-

математи

ческий 

naturally 

mathemati

cal 

білім мен түсінік: негізгі физика-

математикалық құбылыстар, классикалық және 

қазіргі физикалық заңдары мен теориясы 

олардың математикалық сипаттамасы; 

бақылаудың, өлшеудің және экспеп мент 

жүргізудің физикалық әдістерінің ғылыми 

негіздері. 

білімді және түсінушілікті қолдану: негізгі 

физикалық құрылғыларды пайдалану, кәсіби 

кеңістікте алынған тәжірибелік нәтижелерді 

қабылдау, өңдеу және мұқиат талдау. 

физикалық және математикалық әдістерді 

кәсіби қызметте қолдану құралы ретінде 

пайдалану; 

пікірлерді білдіру: белгілі бір стандарттарға 

сәйкес тапсырмаларды орындау; 

9 15 3 Ma -2209 Математика 

Математика 

Mathematics 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 

СК5 

3 Fiz -2210 Физика  

Физика 

Physics 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 

3 Him -2211 Химия 

Химия 

Chemistry 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 
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коммуникативті қабілеттер: командамен 

әлеуметтік және комуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

оқуға деген қабілеттері: өзін-өзі даярлауға 

дайындық және қабілеті білімнің құрылымын 

қалыптастыру, білімді ситуациялық – барабар 

жаңғырту жинақтаған білімнің кеңейуі өсуі. 

 

знание и понимание: основных физических и 

математмческих явления, законы и теории 

классической и современной физики их 

математическое описание; научные основы 

физических методов наблюдения, измерений и 

проведения эксперимента; 

применение знаний и понимания: 
пользоваться основными физическими 

приборами, получать, обрабатывать и 

обстоятельно анализировать полученные 

экспериментальные результаты в 

профессиональном пространстве.  Использовать 

физические и математические методы как 

инструмент в профессиональной деятельности; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных знаний; 

 

knowledge and understanding: the main physical 

and mathematical phenomena, laws and theories of 

classical and modern physics, their mathematical 

description; scientific bases of physical methods of 

observation, measurements and carrying out of 

experiment; 

application of knowledge and understanding: to 

use the main physical devices, to receive, process 
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and to analyze in details the received experimental 

results in professional space. To use physical and 

mathematical methods as the tool in professional 

activity; 

expression of assessment: to carry out tasks 

according to the set standards; 

communicative abilities: social and 

communicative interaction with collective, 

cooperation, tolerance; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; structuring knowledge, situational and 

adequate updating of knowledge, expansions, 

increments of the accumulated knowledge; 

Кіріспе 

Вводный 

Introductio

n 

білім мен түсінік: өсімдіктер және жануарлар 

ағзаларының анатомиялық және 

морфологиялық құрылысы. латын тілінде 

ботаникалық және зоологиялық нысандардың 

биологиялық негіздері. 

білімді және түсінушілікті қолдану: 

зертханалық зерттеу әдістерінің кешені және 

тірі нысандарды сипаттау әдістерімен анықтау. 

пікірлерді білдіру: жалпы кәсіптік ақпаратты 

баяндау және сыни сараптау ; 

коммуникативті қабілеттер: талдай білу 

оқылатын материалды бөлу неғұрлым тән 

биологиялық ерекшеліктері, жануарлар мен 

өсімдіктер;; 

оқуға деген қабілеттері: құрылымдау және 

үстелуі, алған білімдерін 

 

знание и понимание: анатомических и 

морфологических строений растительных и 

животных организмов, биологические основы 

классификации ботанических и зоологических 

обьектов на латинском языке; 

применение знаний и понимания: комплексом 

лабораторных методов исследований и 

методами описания и определения живых 

объектов. 

выражение суждений: излагать и критически 

12 20 1,

2 

Zoo -

11203 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 

КК2 

КК9 

СК1 

СК5 

1,

2 

Bot -11202 Ботаника 

Ботаника 

Botany 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

А 4 емти

хан 

экз 

exam 

1 LYa -1204 Латын тілі 

Латинский язык 

Latin Language 

БП 

БД 

BS 

ТК 

КВ 

SC 

А 2 емти

хан 

экз 

exam 

2 Biom-1201 Биометрия 

Биометрия 

Biometry 

БП 

БД 

BS 

ТК 

КВ 

SC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 
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анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию; 

коммуникативные способности: умение 

анализировать изучаемый материал, выделять 

наиболее характерные биологические 

особенности животных и растений; 

способности к учебе: структурирование и 

приращение полученных знаний 

 

knowledge and understanding: anatomic and 

morphological structures of vegetable and animal 

organisms, biological bases of classification of 

botanical and zoological objects in Latin; 

application of knowledge and understanding: 

complex of laboratory methods of researches and 

by methods of the description and definition of live 

objects. 

expression of assessment: to state and to critically 

analyze basic all-professional information; 

communicative abilities: ability to analyze the 

studied material, to mark out the most characteristic 

biological features of animals and plants; 

learning abilities: structuring and an increment of 

the gained knowledge 

Биология

лық 

зерттеуле

р 

Биологич

еские 

исследова

ния 

Biologycal 

of 

researches 

білім мен түсінік: негізгі әдістері 

микроскопиялық зерттеу жасуша, тіндер мен 

органдардың туралы; қарым-қатынас құрылымы 

мен функциялары тіршілік жасушалары; 

жасушалық типі, диффероне, бағаналы 

жасушаларында, детерминация және 

дифференцировке жасушалар; тетіктері туралы 

реактивтілігінің және бейімдеу жасушалық 

деңгейде және рөлін жасушаларының 

экологиялық жүйелердегі; ұйымдастыру және 

жоспарлау саласында ғылыми зерттеулер 

биология; 

білімді және түсінушілікті қолдану:. кәсіби 

кеңістікте 

пікірлерді білдіру: әдістерін қалыптастыру 

білім, білік, ұйымдастыру, өнімді оқу-танымдық 

6 10 3 OPBI-

2205 

Биологиялық зерттеулердің 

ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Организация и планирование 

биологических исследований 

Organization and planning of 

biological research 

БП 

БД 

BS 

ТК 

КВ 

SC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК9 

СК1 

СК3 

СК4 

СК5 

4 BK -2306 Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cell 

КП 

ПД 

PS 

МК 

ОК 

MC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 
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қызметін 

коммуникативті қабілеттер: әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, ұжыммен 

ынтымақтастық, толеранттылық; қабілеттерін, 

оқуға деген: дайындығы және қабілеті өз білімін 

жетілдіру; 

оқуға деген қабілеттері: өздігінен білім алуға 

дайындық және қабілеттілік; 

 

знание и понимание: основных методов 

микроскопических исследований клеток, тканей 

и органов; о взаимоотношении структуры и 

функции в жизнедеятельности клетки; о 

клеточном типе, диффероне, стволовых клетках, 

детерминации и дифференцировке клеток; о 

механизмах реактивности и адаптации на 

клеточном уровне и роли клеток в 

экологических системах; и организации 

планирования научных исследований в области 

биологии; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; 

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, 

организация продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; 

 

knowledge and understanding: main methods of 

microscopic researches of cells, tissues and organs; 

about relationship of structure and function in cell 

activity; about cellular type, the differena, stem 

cells, determination and a differentiation of cells; 

about mechanisms of reactivity and adaptation at 

the cellular level and a role of cells in ecological 

systems; and the organizations of planning of 
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scientific research in the field of biology; 

application of knowledge and understanding: in 

the professional sphere; 

expression of assessment: in the field formation 

ways of knowledge, abilities of pupils, the 

organization of productive educational and 

cognitive activity; 

communicative abilities: social and 

communicative interaction with collective, 

cooperation, tolerance; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; 

Міндетті 

биологиял

ық 

Обязатель

ный 

биологиче

ский 

the 

obligatory 

biological 

білім мен түсінік:. деңгейінде көріністер: 

негізгі функциялары өсімдік ағзасының; 

молекулалық механизмдері физиологиялық 

процестердің қағидаттары туралы қабылдау, 

беру және өңдеу ақпарат организмде; негізгі 

әдістері туралы өсімдіктер физиологиясы; 

деңгейінде ойнату: механизмдері туралы негізгі 

тіршілік үрдістерінің; түсіну деңгейінде: 

көрінісі негізгі заңдылықтарын өсімдіктердің 

тіршілік ұйымдастырудың барлық 

деңгейлерінде (молекулалық, жасушалық, 

организменном); рөлі туралы өсімдіктер 

физиологиясы сияқты іргелі негіздері барлық 

агрономиялық ғылымдар биотехнология; 

тәуелділік функцияларын өсімдіктерді қоршаған 

ортаның шарттары; заңдылықтары өзара іс-

қимыл микроорганизмдердің ортамен әсері, 

микроорганизмдердің жағдайларына тіршілік 

ету іс-шаралар қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі әсері, адамның, өсімдіктер әлемі, 

өзгерту экологиялық жүйелер биосфераның 

білімді және түсінушілікті қолдану: -істей 

білуі тиіс: қолдану теориялық принциптері, 

әдістері және физиологиялық талдау өсімдіктер; 

практикалық: эксперимент жүргізу 

өсімдіктермен және микроорганизмдермен; 

міндеттерді шешу негізгі тақырыптар бойынша 

курс есептеу жөніндегі негізгі көрсеткіштерінің 

5 8 5 Mik -3308 Микробиология  

Микробиология 

Microbiology 

КП 

ПД 

PS 

МК 

ОК 

MC 

А 2 емти

хан 

экз 
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КК3 

КК4 

КК9 
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Физиология растений 

Physiology of plants 

БП 

БД 

BS 

ТК 

КВ 

SC 

А 3 емти

хан 

экз 

exam 
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водообмена, фотосинтез, тыныс алу және 

пайдалану; әдістері зерттеу және талдау тірі 

жүйелердің математикалық әдістермен өңдеу 

нәтижелерін микробиологиялық және 

физиологиялық зерттеулер; ие болу 

дағдылармен орындауға мүмкіндік беретін 

қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар. 

пікірлерді білдіру: сыни ойлауды 

қалыптастыру: жинау, талдау және түсіндіру 

алынған мәліметтерді жинақтап қорыту арқылы 

ұсыну және қорғау дәлелдер пайдалана отырып, 

биологиялық білімдерін және экзоэкологиялық, 

әдістерін және әр түрлі тәсілдермен ақпаратты 

ұсыну әсерін бағалау табиғи ортаның 

факторлардың және антропогендік 

факторлардың тірі жүйелердің дамуы 

коммуникативті қабілеттер: ақпаратты, 

идеяларды, проблемаларды және шешу 

жолымен әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл ұжымымен негізінде ынтымақтастық 

және толеранттылық; 

оқуға деген қабілеттері: дағдыларын, қажетті 

жүзеге асыру үшін одан әрі оқыту дәрежесі 

жоғары дербестік: өз зияткерлік және 

общекультурный деңгейі 

 

знание и понимание:  на уровне 

представлений: об основных функциях 

растительного организма; о молекулярных 

механизмах физиологических процессов, о 

принципах восприятия, передачи и переработки 

информации в организме; об основных методах 

физиологии растений; на уровне 

воспроизведения: о механизмах основных 

процессов жизнедеятельности; на уровне 

понимания: проявление основных 

закономерностей жизнедеятельности растений 

на всех уровнях организации  (молекулярном, 

клеточном, организменном); о роли физиологии 

растений как фундаментальной основы всех 
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агрономических наук, биотехнологии; 

зависимость функций растений от условий 

внешней среды;  закономерности 

взаимодействия микроорганизмов со средой, 

влияние микроорганизмов к условиям обитания, 

мероприятия по охране окружающей среды, 

влияние человека на растительный мир, 

изменение экологических систем биосферы; 

применение знаний и понимания: -уметь: 

использовать теоретические: принципы и 

методы физиологического анализа растений; 

практические: проводить эксперимент с 

растениями и микроорганизмами; решать задачи 

по основным темам курса по вычислению 

основных показателей водообмена, 

фотосинтеза, дыхания; использовать методы 

исследования и анализа живых систем, 

математическими методами обработки 

результатов микробиологических и 

физиологических исследований; иметь 

навыками, позволяющими выполнять 

требования по технике безопасности. 

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; 

способности к учебе: выработка навыков, 

которые необходимы, чтобы осуществить 

дальнейшие обучение с высокой степенью 
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самостоятельности: свой интеллектуальной и 

общекультурный уровень. 

 

knowledge and understanding: at the level of 

representations: about the main functions of a plant 

organism; about molecular mechanisms of 

physiological processes, about the principles of 

perception, transfer and processing of information 

in an organism; about the main methods of 

physiology of plants; at the level of reproduction: 

about mechanisms of the main processes of 

activity; at the level of understanding: manifestation 

of the main regularities of activity of plants at all 

levels of the organization (molecular, cellular, 

organismal); about a role of physiology of plants as 

fundamentals of all agronomical sciences, 

biotechnology; dependence of functions of plants 

on environmental conditions; regularities of 

interaction of microorganisms with medium, 

influence of microorganisms to conditions of 

dwelling, an action for environmental protection, 

influence of the person on flora, change of 

ecological systems of the biosphere; 

application of knowledge and understanding: - 

to be able: to use theoretical: principles and 

methods of the physiological analysis of plants; 

practical: to make an experiment with plants and 

microorganisms; to solve problems of the course 

main subjects of calculation of key indicators of 

water exchange, photosynthesis, breath; to use 

methods of a research and the analysis of live 

systems, mathematical methods of results 

processing of microbiological and physiological 

researches; to have the skills allowing to fulfill 

requirements for safety measures. 

expression of assessment: formation of critical 

thinking: collecting, analysis, interpretation and 

syntheses of the obtained data by promotion and 

protection of arguments with using of biological 

knowledge and ability, methods and various ways 
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of submission of information in assessment of 

influence of the environment natural factors and 

anthropogenic factors on development of live 

systems; 

communicative abilities: information transfer, the 

ideas, problems and the decision by social and 

communicative interaction with collective on a 

basis of cooperation and tolerances; 

learning abilities: development of skills which are 

necessary to carry out further training with high 

degree of independence: the intellectual and 

common cultural level. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру траекториясы: «Қорықтану ісі» 

3.1 Образовательная траектория: «Заповедное дело» 

3.1 Education  trajectory: «Nature reserving» 

Зоологиял

ық 

практику

м 

Зоологиче

ский 

практику

м 

Zoological 

practice 

білім мен түсінік: міндеттерін, әдістерін 

оқытылатын пәндердің орны туралы 

жүйесіндегі құстардың биологиялық ғылым; 

байланыс басқа ғылымдармен, маңызы, мәнін 

жануарлардың мінез-құлық факторлары 

төмендететін биологиялық алуан түрлілік 

табиғи түрлерін және сирек кездесетін 

жануарлар түрлері, санаты сирек түрлерін; 

негізгі әдістері мен принциптері жануарлар 

дүниесін қорғау. мінездеме сынып құстар мен 

жануарлардың, олардың анатомиялық, 

экологиялық-физиологиялық ерекшеліктері, 

олардың рөлі экожүйелерінде, түрлік құрамы 

мен ерекшеліктері экология құстар мен 

жануарлардың мінез-құлық. 

білімді және түсінушілікті қолдану: әзірлеу 

негізгі іскерліктері мен дағдыларын, талап 

етілетін орындау үшін зертханалық тәжірибелер 

паразитология бойынша, міндеттерді шешу 

жолымен ұсыну және қорғау дәлелдер кәсіби 

кеңістігінде пайдалануға тиісті биологиялық 

білім және экзоэкологиялық жасау саласындағы 

9 15 7 O-4313 Орнитология 
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КВ 

SC 
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хан 
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exam 

СК1 

СК2 
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Этология 

Ethology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 
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хан 

экз 

exam 

7 Par-4311 Паразитология 

Паразитология 

Parasitology 

КП 

ПД 

PS 
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КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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экологиялық соқпақтар бақылау үшін 

жануарлардың әдістерін талдау заңдылықтары, 

жекелеген органдар мен жүйелердің тірі 

организмдерді-паразиттер; анықтау себептері 

қысқарту жануарлар популяциясының; 

ұйымдастыру және өткізу авиофаунистических 

зерттеу 

пікірлерді білдіру: сыни ойлауды 

қалыптастыру: жинау, талдау және түсіндіру 

алынған мәліметтерді жинақтап қорыту арқылы 

ұсыну және қорғау дәлелдер пайдалана отырып, 

биологиялық білімдерін және экзоэкологиялық, 

әдістерін және әр түрлі тәсілдермен ақпаратты 

ұсыну әсерін бағалау табиғи ортаның 

факторлардың және антропогендік 

факторлардың дамуы тірі жүйелер 

коммуникативті қабілеттер: ақпаратты, 

идеяларды, проблемаларды және шешу 

жолымен әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл ұжымымен негізінде ынтымақтастық 

және толеранттылық; 

оқуға деген қабілеттері: дағдыларын, қажетті 

жүзеге асыру үшін одан әрі оқыту дәрежесі 

жоғары дербестік: өз зияткерлік және 

общекультурный деңгейі 

 

знание и понимание: задач, методов 

изучаемых дисциплин, о месте системе птиц в 

биологической науке; связи с другими науками, 

значение, сущности поведения животных, 

факторы, снижающие биоразнообразие 

природных видов и редкие виды животных, 

категории редкости видов; основные методы и 

принципы охраны животного мира. 

характеристику класса птиц и животных, их 

анатомическое, эколого-физиологические 

особенности, их роль в экосистемах, видовой 

состав и особенности экологии птиц и 

поведения животных вко. 

применение знаний и понимания: выработка 
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основных умений и навыков, требуемых для 

выполнения лабораторных опытов по 

паразитологии, решения задач путем 

выдвижения и защиты аргументов в 

профессиональном пространстве использование 

соответствующих биологических знании и 

умении в области создания экологических троп 

для наблюдения за поведением животных, 

методов анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем 

живых организмов-паразитов; в определении 

причины сокращения численности популяций 

животных; в организации и проведении 

авиофаунистических исследовании; 

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; 

способности к учебе: выработка навыков, 

которые необходимы, чтобы осуществить 

дальнейшие обучение с высокой степенью 

самостоятельности: свой интеллектуальной и 

общекультурный уровень. 

 

knowledge and understanding: tasks, methods of 

the studied disciplines, about the place to the 

system of birds in biological science; 

communications with other sciences, value, entities 

of animals behavior, factors reducing a biodiversity 
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of natural types and rare species of animals, 

categories of a rarity of types; main methods and 

principles of protection of fauna. the characteristic 

of a class of birds and animals, their anatomic, 

ekologo-physiological features, their role in 

ecosystems, specific structure and features of 

ecology of birds and animal behavior of east 

kazakhstan area. 

application of knowledge and understanding: 

development of the basic skills and skills demanded 

for performance of laboratory trials on parasitology, 

solutions of tasks by promotion and protection of 

arguments in professional space, using of the 

corresponding biological knowledge and ability in 

the field of creation of ecological tracks for 

observation of animals behavior, methods to 

analyze regularities of functioning of separate 

bodies and the systems of live organisms-parasites; 

in definition of the reduction reason of number of 

animal populations; in the organization and 

carrying out the aviofaunistic researches; 

expression of assessment: formation of critical 

thinking: collecting, analysis, interpretation and 

syntheses of the obtained data by promotion and 

protection of arguments with using of biological 

knowledge and ability, methods and various ways 

of submission of information in assessment of 

influence of the environment natural factors and 

anthropogenic factors on development of live 

systems; 

communicative abilities: information transfer, the 

ideas, problems and the decision by social and 

communicative interaction with collective on a 

basis of cooperation and tolerances; 

learning abilities: development of skills which are 

necessary to carry out further training with high 

degree of independence: the intellectual and 

common cultural level. 

Негізгі 

биологиял

білім мен түсінік:. негіздерін шығу тегі, өмір 

таралуы және олардың биологиялық әртүрлілік, 

7 12 6 EU-3203 Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

БП 

БД 

В ТК 

КВ 

4 емти

хан 

СК1 

СК2 
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ық 2 

Базовый 

биологиче

ский 2 

Basic 

biological 

2 

тірі организмдердің экологиялық аспектілері; 

биоалуантүрліліктің қалыптасу заңдылықтары, 

оның географиялық кеңістіктегі 

дифференциациясы; биоалуантүрлілікті сақтау 

жолдары туралы, экожүйелер ішіндегі 

биоценотикалық қатынастардың негіздерін; 

экожүйелердің құрылымдық-функционалдық 

ұйымдарын; 

білімді және түсінушілікті қолдану: 
биоалуантүрліліктің жай-күйі мен динамикасын 

бағалау; биоалуантүрлілікті сақтау жолдарын; 

табиғи және антропогендік факторлардың 

әсерінен әртүрліліктің өзгеруін болжау 

пікірлерді білдіру: ғылыми-зерттеу 

сұраныстарын сауатты тұжырымдау; 

биоәртүрлілікті мониторингілеу және қорғау 

әдістерін меңгеру, ғылыми, өндірістік және 

практикалық міндеттерді шешу үшін алынған 

білімді қолдану 

коммуникативті қабілеттер: өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу; ақпаратты, 

идеяларды, мәселелер мен шешімдерді 

толеранттық, диалог және ынтымақтастық 

негізінде жұппен, кіші топта жұмыс істеу 

арқылы беру; 

оқуға деген қабілеттері: өз бетінше білім алуға 

дайын және қабілеті болу; интернет желісінде өз 

бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық 

әдебиетпен жұмыс істеу дағдыларын көрсету, 

одан әрі жоғары дербестік дәрежесімен оқытуды 

жүзеге асыру және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни 

ойлауды көрсету. 

 

знание и понимание: основ происхождения 

жизни, распростронение и их биоразнообразия 

живых организмов, экологические аспекты;  

о закономерности формирования 

биоразнообразия, его дифференциацию в 

Evolution studies BS SC экз 

exam 

СК3 

СК4 

СК5 6 BK-3216 Қазақстанның биологиялық 

алуантүрлілігі 

Биоразнообразие Казахстана 

Biodiversity of Kazakhstan 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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географическом пространстве; о путях 

сохранения биоразнообразия, основы 

биоценотических отношений внутри экосистем; 

структурно-функциональные организации 

экосистем; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; оценивать 

состояние и динамику биоразнообразия; пути 

сохранения биоразнообразия; прогнозировать 

изменение разнообразия под воздействием 

природных и антропогенных факторов,  

выражение суждений: грамотная 

формулировка научно-исследовательских 

запросов; владение методами мониторинга и 

охраны биоразнообразия, применение 

полученных знаний для решения научных, 

производственных и практических задач.  

коммуникативные способности: умение 

представлять результаты своих исследований; 

передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в паре, малой 

группе на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; демонстрация навыков 

самостоятельного поиска в сети интернет, 

работы с научной,  справочной литературе,  

демонстрация логического, аналитического, 

абстрактного, критического мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня.  

 

knowledge and understanding: demonstration of 

skills of independent search in the internet, work 

with scientific, reference, methodical literature and 

analysis and presentation of information in the form 
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of scientific works, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking, application of 

system theoretical and practical knowledge, skills 

of work in the laboratory and ability to self-

education. 

application of knowledge and understanding: in 

professional space; assess the state and dynamics of 

biodiversity; ways of biodiversity conservation; 

predict changes in diversity under the influence of 

natural and anthropogenic factors, 

expression of assessment: competent formulation 

of research requests; knowledge of methods of 

monitoring and protection of biodiversity, the use 

of knowledge to solve scientific, industrial and 

practical problems 

communicative abilities: ability to present the 

results of their research; transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-

practical training in a pair, a small group on the 

basis of tolerance, dialogue and cooperation; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; demonstration of skills of independent 

search on the internet, work with scientific, 

reference literature, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further 

training with a high degree of independence and 

improve their intellectual, cultural and professional 

level. 

Негізгі 

биологиял

ық 1 

Базовый 

биологиче

ский 1 

Basic 

biological 

1 

білім мен түсінік: табиғи ресурстарды бағалау 

әдістері, биологиялық ресурстарды сақтау және 

ұтымды пайдалану жолдарын, кеңістіктік бөлу 

ерекшеліктерін, биологиялық ресурстардың әр 

түрлі түрлерін, ресурстанудың теориялық 

негіздерін, табиғи ресурстардың қазіргі 

жағдайын, зертханалық жабдықтың құрылысы 

мен жұмыс істеу принциптерін, биологиялық 

физика бойынша есептерді шешу заңдары мен 

ұғымдарын, алгоритмдерін, молекулалық, 

жасушалық және организмдік деңгейде 

10 17 5 OG-3213 Жалпы генетика 

Общая генетика  

General genetics 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 5 RIBR -

3214 

Биологиялық ресурстарды 

рационалды қолдану 

Рациональное использование 

биологических ресурсов 

Sustainable use of biological 

resources 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емти

хан 

экз 

exam 

5 B-3312 Биофизика КП В ТК 3 емти



П ВКГУ 011-15 

биожүйелердің құрылысы мен жұмыс істеуінің 

физикалық негіздерін, тірі жүйелердің жұмыс 

істеуінің электрофизикалық негіздерін 

білімді және түсінушілікті қолдану: әртүрлі 

ресурстық түрлер популяцияларының 

өнімділігін бағалауды жүргізу, шаруашылық 

қызметінің нәтижесінде өсімдіктер мен 

жануарлар дүниесіне келтірілген залалды 

есептеу, физика-математикалық аппаратты 

пайдалана отырып, тірі жүйеде болып жатқан 

процестер мен құбылыстардың биологиялық 

және физикалық мәнін негіздеу  

пікірлерді білдіру: генетика, биофизика және 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми-

зерттеу сұраныстарын сауатты тұжырымдау, 

биоресурстарды зерттеу бойынша іс-шараларды 

жоспарлау қабілеті, табиғи ресурстарды 

пайдалану және қорғау мәселелерін шешу үшін 

кортагрофиялық нормативтік-құқықтық 

ақпаратты пайдалану дағдылары, зерттеу 

объектісінің ерекшеліктерін ескере отырып, 

биофизикалық зерттеулер жүргізу әдістері, 

эксперементальды деректерді талдау және 

өңдеу әдістері 

коммуникативті қабілеттер: қолдану 

ықтималды және статистикалық әдістер 

танымның ғылыми тобы 

оқуға деген қабілеттері: қазіргі заманғы 

зерттеу әдістері мен ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, тиісті 

салада ғылыми-зерттеу қызметін дербес жүзеге 

асыру қабілеті 

 

знание и понимание: методы оценки 

природных ресурсов, пути сохранения и 

рационального  использования биологических 

ресурсов, особенности пространственного 

распределения, различных видов биологических 

ресурсов, теоретические основы 

ресурсоведения, современное состояние 

Биофизика 

Biophysics 

ПД 

РS 

КВ 

SC 

хан 

экз 

exam 
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природных ресурсов, устройство и принципы 

действия лабораторного оборудования, законы 

и понятия, алгоритмы решения задач    по 

биологической физике, физические основы 

строения и функционирования биосистем на 

молекулярном, клеточном и организменном 

уровне, электрофизические основы 

функционирования живых систем  

применение знаний и понимания: проводить 

оценку продуктивности популяций ресурсных 

видов различного происхождения, рассчитать 

ущерб растительному и животному миру в 

результате хозяйственной деятельности, 

обосновывать биологический и физический 

смысл происходящих в живой системе 

процессов и явлений с использованием физико-

математического аппарата  выражение 

суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов в области генетики, 

биофизики и охране окружающей среды, 

способностью планировать мероприятия по 

изучению биоресурсов,  навыками 

использования кортагрофической нормативно-

провавой информации для решения вопросов 

использования и охраны природных ресурсов, 

методами проведения биофизических 

исследований с учетом особенностей объекта 

исследования, методами анализа и обработки 

эксперементальных данных 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе. 

способности к учебе: способность 

сомостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей области с использованием 

современных методов исследования и 

информационных технологий 

 

knowledge and understanding: methods of 
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evaluating natural resources, the conservation and 

sustainable use of biological resources, particularly 

the spatial distribution of different types of 

biological resources, theoretical foundations 

resources, the current state of natural resources, the 

device and principles of operation of laboratory 

equipment, laws and concepts, algorithms of 

solution of problems in biological physics, physical 

fundamentals of structure and functioning of 

biological systems at the molecular, cellular and 

organismal level, electro-physical foundations of 

living systems 

application of knowledge and understanding: to 

assess the productivity of populations of resource 

species of different origin, to calculate the damage 

to flora and fauna as a result of economic activity, 

to justify the biological and physical meaning of the 

processes and phenomena occurring in the living 

system using physical and mathematical apparatus  

expression of assessment: competent formulation 

of research requests in the field of genetics, 

biophysics and environmental protection, the ability 

to plan activities for the study of biological 

resources, the skills of the use of cartographic 

regulatory information to address the use and 

protection of natural resources, methods of 

biophysical research, taking into account the 

characteristics of the object of research, methods of 

analysis and processing of experimental data 

communicative abilities: application of 

probabilistic and statistical methods of cognition in 

the scientific group. 

learning abilities: ability to carry out research 

activities in the relevant field using modern 

research methods and information technologies 

Қоршаған 

ортаны 

қорғау 

Охрана 

окружаю

білім мен түсінік: өсімдіктер мен жануарларды 

табиғи аймақтар бойынша бөлу; биосфераға 

антропогендік әсерлердің салдарын, оны қорғау 

жөніндегі іс-шараларды жоспарлау, тірі ағзалар 

мен биосфера тұрақтылығының жетекші 

9 15 7 FFM-4307 Әлем флорасы мен фаунасы 

Флора и фауна мира 

Flora and fauna of the world 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 7 OZD-4209 Қорықтануісі негіздері БП В ТК 3 емти
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щей 

среды 

Environme

ntal 

protection 

факторы ретінде биологиялық алуан түрліліктің 

рөлі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

заңнама, экологиялық аудит принциптері 

туралы, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету талаптарына сәйкес өндірістік және өзге де 

шаруашылық қызметті регламенттейтін 

нормативтік құжаттарды; өсімдіктер мен 

жануарлардың табиғи аймақтар бойынша таралу 

заңдылықтарын туралы  

білімді және түсінушілікті қолдану: 
биологиялық әртүрлілікті қорғау жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыру және табиғи 

ресурстарды шаруашылық мақсаттарда ұтымды 

пайдалану; өсімдіктер мен жануарлар дүниесін 

қорғау шараларын негіздеу және биологиялық 

әртүрлілікті сақтау үшін өңір аумағында 

орындалған кешенді экологиялық зерттеулер 

материалдарын пайдалану; ғылыми әдебиетті 

талдау, электрондық ресурстарды пайдалану, 

оларды сыни тұрғыдан ұғыну; қоршаған табиғи 

ортаның негізгі құрылымына адам әрекетінің 

негізінде болатын зардап ауқымын сандық 

бағалау 

пікірлерді білдіру: өсімдіктер мен 

жануарларды анықтау, экожүйелер және 

олардың ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу 

заңдылықтары туралы деректерді жалпылау 

және түсіндіру; биологиялық және экологиялық 

зерттеулердің негізгі әдістері туралы, олармен 

табиғи және зертханалық жағдайларда жұмыс 

істеу; табиғат пайдалану саласындағы 

стратегиялық бағыттарды негіздеу үшін гаж-

технологиялар негізінде картографиялық 

ақпаратты талдау әдістері, алынған деректерді 

салыстыру және заңдылықтарды анықтау 

әдістері, деректерді статистикалық өңдеу 

бағдарламаларында деректерді өңдеу. 

коммуникативті қабілеттер: ақпаратты, 

идеяларды, проблемаларды және шешу 

жолымен әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

Основы заповедного дела 

Fundamentals of nature reserving 

БД 

BS 

КВ 

SC 

хан 

экз 

exam 

7 PEOOS-

4308 

Экология және қоршаған 

ортаны қорғау бойынша 

практикум 

Практикум по экологии и 

охране окружающей среды 

Workshop on ecology and 

environment 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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қимыл ұжымымен негізінде ынтымақтастық 

және толеранттылық; 

оқуға деген қабілеттері: интернет желісінде өз 

бетінше іздеу дағдыларын көрсету, мекемелерде 

одан әрі ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру 

үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

 

знание и понимание: специальную 

терминологию и ее использование; о флоре, 

фауне и экологии родного края; распределении 

растений и животных по природным зонам; 

последствии антропогенных воздействий на 

биосферу, о планировании мероприятии по ее 

охране; о роли биологического многообразия 

как ведущего фактора устойчивости живых 

систем и биосферы в целом; о законодательстве 

в сфере охраны окружающей среды; о 

принципах экологического аудита, нормативные 

документы, регламентирующие 

производственную и иную хозяйственную 

деятельность в соответствии с требованиями 

обеспечения экологической безопасности; о 

закономерностях распределения растений и  

животных по природным зонам; о роли оопт, 

заповедных территорий как основы сохранения 

биоразнообразия 

применение знаний и понимания:  
осуществлять мероприятия по охране 

биоразнообразия и рационально использовать 

природные ресурсы в хозяйственных целях; 

использовать материалы комплексных 

экологических исследований, выполненных на 

территориях региона, для обоснования мер 

охраны растительного и животного мира и 

сохранения биоразнообразия; анализировать 

научную литературу, использовать адекватные 

электронные ресурсы, критически их 

осмысливать; количественно оценивать 

масштабы воздействия деятельности человека 

на ключевые компоненты окружающей 
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природной среды на основе представления об 

их продуктивности и устойчивости  

выражение суждений: определение растений и 

животных местной флоры     и  фауны, 

обобщать и интерпретировать данные  об   

экосистемах и закономерностях их организации 

и функционирования; об основных методах 

биологических и экологических исследований, 

работать с живыми объектами и их 

сообществами в природе и лабораторных 

условиях; методами анализа картографической 

информации на основе гис-технологий для 

обоснования стратегических направлений в 

сфере природопользования, методами 

обработки и интерпретации полученной 

экологической информации, методами оценки 

репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, 

методами сравнения полученных данных и 

выявления закономерностей, обработкой 

данных в программах статистической обработки 

данных. 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; использовать полученные 

знания в своей профессиональной деятельности 

способности к учебе: демонстрация навыков 

самостоятельного поиска в сети интернет, 

выработка навыков, которые необходимы, 

чтобы осуществить дальнейшие научный 

работы в организациях. 

 

knowledge and understanding: special 

terminology and its use; on the flora, fauna and 

ecology of the native land; the distribution of plants 

and animals in natural areas; the consequence of 

anthropogenic impacts on the biosphere, planning 

of measures for its protection; on the role of 
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biological diversity as a leading factor in the 

stability of living systems and the biosphere as a 

whole; about the legislation in the sphere of 

environmental protection; the principles of 

environmental auditing, regulatory documents 

governing the production and other economic 

activities in accordance with the requirements of 

environmental safety; about the patterns of 

distribution of plants and animals on natural areas; 

on the role of protected areas, protected areas as the 

basis for the conservation of biodiversity 

application of knowledge and understanding: to 

carry out measures for the protection of biodiversity 

and rational use of natural resources for economic 

purposes; to use the materials of integrated 

environmental studies carried out in the territories 

of the region to justify measures for the protection 

of flora and fauna and the preservation of 

biodiversity; to analyze scientific literature, to use 

adequate electronic resources, to critically 

comprehend them; to quantify the scale of human 

impact on key components of the environment 

based on the idea of their productivity and 

sustainability 

expression of assessment: determination of plants 

and animals of local flora and fauna, generalize and 

interpret data on ecosystems and patterns of their 

organization and functioning; on the main methods 

of biological and environmental research, work 

with living objects and their communities in nature 

and laboratory conditions; methods of analysis of 

cartographic information based on gis technologies 

to substantiate strategic directions in the field of 

environmental management, methods of processing 

and interpretation of the obtained environmental 

information, methods for assessing the 

representativeness of the material, the volume of 

samples during quantitative research, methods for 

comparing the data and identifying patterns, data 

processing in statistical data processing programs. 
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communicative abilities: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team on the 

basis of cooperation and tolerance; use the 

knowledge gained in their professional activities; 

learning abilities: demonstration of skills of 

independent search on the internet, development of 

skills that are necessary to carry out further 

scientific work in organizations. 

Ресурстан

у 

Ресурсове

дение 

Resourse 

stady 

білім мен түсінік: анатомиялық, 

биологиялықсистематикасы омыртқаздардың 

ерекшеліктеріжануарлар, теориялық негіздері, 

биологиялық мониторинг мекендеуші 

ортасы;понятии таралу аймағы, 

зоогеографиялық аудандастыру жер шарының 

әлемдік мұхитқа. 

білімді және түсінушілікті қолдану: дағдылар 

определителями жәндіктер, анықтау 

биоиндикатор және тест-объектілер, оларды 

таңдау критерийлері мен жай-күйін бағалау; 

картасын жасау қоныстандыру жануарларды 

зоогеографиялық облыстарында; негізгі 

бағыттары қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды және оларды қолдану 

геоботаникалық зерттеулер; 

пікірлерді білдіру: ақпарат беру, идеялар, 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл, 

ұжыммен ынтымақтастық, толеранттылық; 

коммуникативті қабілеттер: ақпаратты, 

идеяларды, проблемаларды және шешу 

жолымен әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл ұжымымен негізінде ынтымақтастық 

және толеранттылық; 

оқуға деген қабілеттері: көрінісі өз іскерлігі 

мен дағдыларын өз бетінше білім алу, болуы 

мәні іргелі және қолданбалы зерттеулер. 

кезеңдері, әдістемесі, техникасы мен 

процедурасын ғылыми-зерттеу жұмысының 

 

знание и понимание: анатомических, 

7 12 5 Geo-3210 Геоботаника 

Геоботаника 

Geo-botany 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

 
6 Zoog-3211 Зоогеография 

Зоогеография 

Zoogeography 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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биологических и систематических особенностей 

беспозвоночных животных, теоретические 

основы биологического мониторинга 

сокружающей средой; понятии ареала, 

зоогеографического районирования земного 

шара и мирового океана. 

применение знаний и понимания навыками 

работы с определителями насекомых, 

определение биоиндикаторов и тест-объекты, 

критерии их выбора и оценки состояния; 

составления карт расселения животных на 

зоогеографических областях; основных 

направлений современных информационных 

технологий и их применение в геоботанических 

исследованиях; 

выражение суждений: передача информации, 

идей, социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; использовать полученные 

знания в своей профессиональной деятельности 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

иметь сущность фундаментальных и 

прикладных исследований. Этапы, 

методологию, технику и процедуру научно-

исследовательской работы 

 

knowledge and understanding: anatomic, 

biological and systematic features of invertebrate 

animals, the environment breaking theoretical bases 

of biological monitoring; concept of an area, 

zoogeographical zoning of the globe and World 

Ocean. 

application of knowledge and understanding 

skills of work with determinants of insects, 
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definition of bioindicators and test objects, criteria 

of their choice and assessment of a state; drawing 

up cards of animal resettlement on zoogeographical 

areas; the main directions of modern information 

technologies and their application in geobotanical 

researches; 

expression of assessment: information transfer, the 

ideas, social and communicative interaction with 

collective, cooperation, tolerance; 

communicative abilities: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team on the 

basis of cooperation and tolerance; use the 

knowledge gained in their professional activities; 

learning abilities: manifestation of own skills in 

the field of self-education, to have essence of basic 

and applied researches. Stages, methodology, 

equipment and procedure of research work 

Биоалуан

түрлілік 

Биоразно

образие 

Biodiversit

y 

білім мен түсінік: өсімдіктер мен жануарлар 

организмдерінің экологиясы туралы; 

дендрологиялық зерттеулер туралы; өсімдіктер 

мен жануарлардың барлық биологиялық 

ғылымның  негізі ретіндегі рөлі туралы, 

өсімдіктер мен жануарлар биологиясының 

сыртқы орта жағдайына тәуелділігі; өсімдіктер 

мен жануарлар ортасымен тұрақты жұмыс істеу 

және өзара іс-қимыл жасау заңдылықтары,  

өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік ету 

жағдайларына бейімделуі, қоршаған ортаны 

қорғау жөніндегі іс-шаралар, адамның 

өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері, 

биосфераның экологиялық жүйелерінің өзгеруі 

туралы; өсімдіктердің көбею тәсілдері, тіршілік 

ету процестері туралы, олардың қоршаған орта 

жағдайларына тәуелділігі, сәндік өсімдіктердің 

жіктелуі, ашық және жабық топырақтағы, ағаш 

және бұта тұқымддастарындағы сәндік 

өсімдіктердің морфологиялық және 

биологиялық ерекшеліктері, отырғызу түрлері 

туралы; өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан 

9 15 4 EkZh-2303 Жануарлар экологиясы 

Экология животных 

Animals ecology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 4 Den-2201 Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

4 ER-2202 Өсімдіктер экологиясы 

Экология растений  

Ecology of plants 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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қорғау әдістері туралы. 

білімді және түсінушілікті қолдану: 

өсімдіктер мен жануарлар экологиясының 

теориялық принциптері мен әдістерін қолдану; 

өсімдіктер және жануарлармен эксперимент 

жүргізу; өсімдіктер және жануарлармен 

жобалау-зерттеу қызметінде эксперименталды 

жұмысты ұйымдастыру және жүргізу әдістерін 

қолдану. биогеоценоздар мен популяциялардың 

қалыптасу заңдылықтары мен принциптерін, 

олардың функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктерін сипаттай білу, экологиялық 

экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу, бұта 

және ағаш өсімдіктерінің негізгі түрлерін 

анықтау, көгалдандырудың әр түрлі 

объектілеріне арналған өсімдіктердің түр-түрін 

таңдау 

пікірлерді білдіру: биологиялық білім мен 

іскерлікті, ортаның табиғи факторларының және 

антропогендік факторлардың тірі жүйелердің 

дамуына әсерін бағалауда ақпаратты ұсынудың 

әдістері мен әр түрлі тәсілдерін пайдалана 

отырып, дәлелдерді ұсыну және қорғау 

жолымен алынған деректерді жинау, талдау 

және түсіндіру; 

коммуникативті қабілеттер: ақпаратты беру, 

әлеуметтік коммуникативтік мәселелерді шешу, 

бірлестікпен толеранттық  қарым-қатынас 

оқуға  қабілнттілік: зияткерлік және жоғары 

мәдениетті қалыптастырудағы өз бетімен білім 

алудағы дағдыны қалыптастыру.  

 

знание и понимание: об экологии 

растительных и животных организмов; о 

дендрологических исследованиях; о роли 

растений и животных как фундаментальной 

основы всех биологических наук, зависимость 

биологии растений и животных от условий 

внешней среды; закономерности устойчивого 

функционирования и взаимодействия со средой 
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растений и животных, влияние человека на 

растительный и животный мир, приспособления 

растений и животных к условиям обитания, 

мероприятия по охране окружающей среды, 

влияние человека на растительный и животный 

мир, изменение экологических систем 

биосферы; о способах размножения, процессах 

жизнедеятельности растений, их зависимость от 

условий окружающей среды, классификацию 

цветочно-декоративных растений, 

морфологические и биологические особенности 

цветочно-декоративных растений открытого и 

закрытого грунта, древесных и кустарниковых 

пород, типы посадок; о методах защиты 

растений от вредителей и болезней. 

применение знаний и понимания:  
использовать теоретические принципы и 

методы экологии растений и животных; 

проводить эксперимент с растениями 

(деревьями) и животными; использовать методы 

организации и проведения экспериментальной 

работы с растениями и животными в проектно-

исследовательской деятельности. уметь  

характеризовать закономерности и принципы 

формирования популяций и биогеоценозов, их 

функциональных и структурных, организовать и 

провести экскурсии по прокладке 

экологических троп, определять основные виды 

кустарниковых и древесных растений, 

подбирать ассортимент растений для различных 

объектов озеленения    

выражение суждений: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 
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коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; 

способности к учебе: выработка навыков, 

которые необходимы, чтобы осуществить 

дальнейшие обучение с высокой степенью 

самостоятельности свой интеллектуальной и 

общекультурный уровень. 

 

knowledge and understanding: on the ecology of 

plant and animal organisms; on dendrological 

research; on the role of plants and animals as the 

fundamental basis of all biological sciences, the 

dependence of plant and animal biology on 

environmental conditions; patterns of sustainable 

functioning and interaction with the environment of 

plants and animals, human influence on flora and 

fauna, adaptation of plants and animals to living 

conditions, measures to protect the environment, 

human influence on flora and fauna, changes in the 

ecological systems of the biosphere; on methods of 

reproduction, processes of plant life, their 

dependence on environmental conditions, 

classification of flower and ornamental plants, 

morphological and biological features of flower-

ornamental plants of open and closed ground, tree 

and shrub species, types of plantings; methods of 

plant protection from pests and diseases. 

application of knowledge and understanding: to 

use theoretical principles and methods of ecology 

of plants and animals; to conduct an experiment 

with plants (trees) and animals; to use methods of 

organization and carrying out experimental work 

with plants and animals in design and research 

activities. To be able to characterize the laws and 

principles of formation of populations and 

biogeocenoses, their functional and structural, 

organize and conduct tours of the laying of 
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ecological trails, to determine the main types of 

shrub and woody plants, to select the range of 

plants for different objects of landscaping 

expression of assessment: collection, analysis 

interpretation and generalization of the data 

obtained by advancing and defending arguments 

using biological knowledge and skills, methods and 

different ways of presenting information in 

assessing the impact of natural environmental 

factors and anthropogenic factors on the 

development of living systems; 

communicative abilities: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team on the 

basis of cooperation and tolerance; 

learning abilities: development of skills that are 

necessary to carry out further training with a high 

degree of independence of their intellectual and 

cultural level. 

Өсімдікте

рді қорғау 

және 

топырақт

ану 

Защита 

растений 

и 

почвоведе

ние 

Protection 

of the 

plant and 

soil 

science 

білім мен түсінік:  
топырақтың қалыптасу процестерін; 

топырақтың қасиеттері мен процестері, 

құнарлылығы, топырақтың географиялық 

таралуы туралы жалпы кәсіби теориялық 

негіздерін, қолданбалы биологияның 

Топырақтану негіздерімен маңызды салаларын; 

топырақты тиімді пайдалану, бағалау, экология 

және топырақ жамылғысын қорғау, табиғатты 

пайдалану экономикасы; топырақ биотасының 

негіздерін, олардың заттар айналымындағы 

маңызын; саңырауқұлақтардың, вирустар мен 

бактериялардың биологияларын, олардың 

жүйеленуін және өсімдіктерде пайда болатын 

патологиялық үрдістерді; топырақтық және 

топырақтық; негізгі ауыл шаруашылығы 

дақылдары үшін фитопатологиялық 

организмдердің қауіптілігі және олармен күресу 

шаралары. 

білімді және түсінушілікті қолдану  

тірі организмдер өкілдерінің топырақ құрау 

9 15 6 Fitop-3318 Фитопатология 

Фитопатология 

Phytopathology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 6 PBOP -

3317 

Қолданбалы биология және 

топырақтану негіздері 

Прикладная биология с 

основами почвоведения 

Applied biology with the basics 

of soil science 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

6 PB-3219 Топырақ биотасы 

Почвенная биота 

Biotа of soil 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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процесіндегі рөлі туралы; топырақ биологиясы 

мен қолданбалы ғылымдар саласындағы 

ғылыми, өндірістік және практикалық 

міндеттерді шешу үшін зерттеу әдістерін 

қолдану қажеттілігін түсіну; топырақтың 

құнарлылығын арттыру үшін агротехникалық 

және арнайы іс-шаралар жүйесін дербес 

әзірлеудің практикалық дағдылары мен 

іскерліктерін қолдану; топырақ ресурстары 

туралы кәсіби ақпаратты іздеу, талдау және 

бағалауды жүзеге асыру.; халықаралық 

стандарттар талаптарын сақтай отырып, түрлі 

жүйелі топтарға, қажетті жабдықтарға 

фитопатологиялық зерттеулер жүргізуде 

теориялық білім мен анықтау әдістерін қолдана 

білу; 

пікірлерді білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

ақпаратты өңдеу, ғылыми-зерттеу 

сұраныстарын сауатты тұжырымдау, болашақ 

кәсіби қызметте қолдану маңыздылығын 

бағалау және талдау; 

коммуникативті қабілеттер: толеранттық 

және ынтымақтастық негізінде топтық жұмыс 

жағдайында әлеуметтік-коммуникативтік өзара 

іс-қимыл жасау арқылы ақпарат, идеялар, 

мәселелер мен шешімдерді беру; 

оқуға  қабілеттілік: ғылыми және кәсіби 

ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі 

әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдану; 

әртүрлі көздерден, соның ішінде қазіргі заманғы 

компьютерлік құралдарды, желілік 

технологияларды, деректер мен білім базасын 

пайдалана отырып ақпарат алу; өзінің 

интеллектуалдық жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін арттыру және өз білімін жетілдіру 

дайындығы мен қабілеті. 

 

знание и понимание: процессов формирования 

почвы; общепрофессиональные теоретические 

основы учения о почвенных свойствах и 
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процессах, плодородии, географическом 

распространении почв, важнейшие области 

прикладной биологии с основами почвоведения; 

рационального использованиия, оценки почв, 

практического почвоведения экологии и охране 

почвенного покрова, экономики 

природопользования; основ почвенной биоты их 

значение в круговороте веществ; биологии 

грибов, вирусов и бактерий, их систематику и 

вызываемые ими у растений патологические 

процессы; опасность фитопатологических 

организмов для основных 

сельскохозяйственных культур и меры борьбы с 

ними.  

применение знаний и понимания:  

о роли представителей живых организмов в 

почвообразовательном процессе; понимание 

необходимости применения методов 

исследований для решения научных, 

производственных и практических задач в 

области биологии почв и прикладных наук;  

применять практические навыки и умения 

самостоятельной разработки системы 

агротехнических и специальных мероприятий 

для повышения плодородия почв; осуществлять 

поиск, анализ и давать оценку 

профессиональной информации о почвенных 

ресурсах; умение применять теоретические 

знания и методы определения в проведении 

фитопатологических исследований различных 

систематических групп, необходимого 

оборудования, с соблюдением требований 

международных стандартов; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, обработка информации, 

грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов, оценка и анализ ее 

значимости применении в будущей 

профессиональной деятельности; 

коммуникативные способности: передача 
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информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия в 

условиях групповых работ на основе 

толерантности и сотрудничества; 

способности к учебе: применять основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки научной и 

профессиональной информации; получать 

информацию из различных источников, в том 

числе с использованием современных 

компьютерных средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний; готовность и способность к 

самообразованию и повышения своего 

интеллектуального общекультурного и 

профессионального уровня. 

 

knowledge and understanding: processes forming 

soil; general theoretical basis of the doctrine about 

soil properties and processes, fertility, geographical 

distribution of soils, the most important field of 

applied biology with the basics of soil science; the 

use of rational evaluation of soils, soil science 

practical ecology and conservation of the soil cover, 

economy of nature management; fundamentals of 

soil biota, their role in the nutrient cycle; the 

biology of fungi, viruses and bacteria, their 

classification and causes of plant disease processes; 

the danger of phytopathological organisms for 

major crops and measures to combat them. 

application of knowledge and understanding:  

on the role of representatives of living organisms in 

the soil formation process; understanding the need 

to apply research methods to solve scientific, 

industrial and practical problems in the field of soil 

biology and applied sciences; apply practical skills 

and abilities of independent development of 

agrotechnical and special measures to improve soil 

fertility; search, analysis and evaluate professional 

information about soil resources; the ability to 

apply theoretical knowledge and methods of 
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determination in the conduct of phytopathological 

studies of various systematic groups, the necessary 

equipment, in compliance with international 

standards; 

expression of assessment: search, selection, 

systematization, processing of information, 

competent formulation of research requests, 

evaluation and analysis of its significance for future 

professional activity; 

communication abilities: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the conditions of 

group work on the basis of tolerance and 

cooperation; 

learning abilities: to apply basic methods, methods 

and means of obtaining, storage, processing of 

scientific and professional information; to obtain 

information from various sources, including the use 

of modern computer tools, network technologies, 

databases and knowledge; readiness and ability to 

self-education and improve their intellectual, 

cultural and professional level. 

3.2 Білім беру бағдарламасы: Гидробиология 

3.2 Образовательная программа: Гидробиология 

3.2 Education program: Hydrobiology 

Биология

лық 

практику

мдар 

Биологич

еские 

практику

мы 

Biologycal 

practical 

works 

білу және түсіну: өкілдік деңгейінде: 

организмнің негізгі функциялары туралы; 

өсімдіктер мен жануарлардың негізгі өмірлік 

белсенділігін, атап айтқанда гельминттерді, 

сондай-ақ ұйымның барлық деңгейлеріндегі 

негізгі заңдылықтарын көрсету; өсімдіктерді 

өндірудің барлық агрономиялық 

ғылымдарының іргелі негізі, өсімдіктер мен 

жануарлардың таралуының тәуелділігі; 

өсімдіктер мен жануарлардың қоршаған 

ортамен тұрақты жұмыс істеуі және өзара 

әрекеттестігі, адамның әсері, өсімдіктер мен 

жануарлардың тіршілік ету ортасына 

бейімделуі, қоршаған ортаны қорғау шаралары; 

білімді қолдану  мен түсіну : 

9 15 7 PE-4301 Популяциялық экология 

Популяционная экология 

Population ecology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

 
7 OR-4302 Өсімдіктану негіздері 

Основы растениеводства 

Fundamentals of Crop 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

7 Helm-4303 Гельминтология 

Гельминтология 

Helminthology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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ауылшаруашылық өсімдіктерімен тәжірибе 

жүргізу; тірі жүйелерді зерттеу және талдау 

әдістерін қолдану, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін өңдеудің 

математикалық әдістерін қолдану; 

популяциялар мен биогеоценоздардың 

қалыптасу заңдылықтарын және олардың 

функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктерін сипаттайды. 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру: тірі 

жүйелерді дамытуға экологиялық факторлар 

мен антропогендік факторлардың әсерін 

бағалауда ақпаратты ұсынудың биологиялық 

білімдері мен дағдыларын, әртүрлі әдістерін 

қолдана отырып дәлелдерді көтермелеу және 

қорғау жолымен алынған деректерді жинау, 

талдау, түсіндіру және синтездеу; 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми топтағы 

танымдық және статистикалық таным әдістерін 

қолдану;  

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы. 

 

знание и понимание: на уровне представлений: 

об основных функциях организмов; проявление 

основных закономерностей жизнедеятельности 

растений и животных, в частности гельминтов 

тоже, на всех уровнях организации; о роли 

растениеводства как фундаментальной основы 

всех агрономических наук, зависимость 

распространения растений и животных; 

закономерности устойчивого 

функционирования и взаимодействия со средой 

растений и животных, влияние человека, 

приспособления растений и животных к 

условиям обитания, мероприятия по охране 

окружающей среды; 

применение знаний и понимания: проводить 

эксперимент с сельскохозяйственными 

растениями; использовать методы исследования 
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и анализа живых систем, математическими 

методами обработки результатов научных и 

полевых исследований; характеризовать 

закономерности и принципы формирования 

популяций и биогеоценозов, их 

функциональных и структурных особенностей. 

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе; 

способности к учебе:готовность и способность 

к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: at the level of 

representations: about the main functions of 

organisms; manifestation of the main regularities of 

activity of plants and animals, in particular 

helminths too, at all levels of the organization; 

about a crop production role as fundamentals of all 

agronomical sciences, dependence of distribution of 

plants and animals; regularities of steady 

functioning and interaction with the environment of 

plants and animals, influence of the person, 

adaptation of plants and animals to conditions of 

dwelling, an action for environmental protection; 

application of knowledge and understanding: to 

make an experiment with agricultural plants; to use 

methods of a research and the analysis of live 

systems, mathematical methods of results 

processing of scientific and field researches; to 

characterize regularities and the principles of 
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formation of populations and biogeocenoses, their 

functional and structural features. 

expression of assessment: collecting, the analysis 

interpretation and syntheses of the obtained data by 

promotion and protection of arguments with using 

of biological knowledge and ability, methods and 

various ways of information submission in 

assessment of influence of the environment natural 

factors and anthropogenic factors on development 

of live systems;  

communicative abilities: application of 

probabilistic and statistical methods of scientific 

group knowledge;  

learning abilities: readiness and ability to self-

education; 

Гидробио

логиялық 

Гидробио

логически

й 

Hydrobiol

ogycal 

білу және түсіну: жер биосферасының бір 

бөлігі ретінде флорасы мен су қоймалары, су 

өсімдіктерінің алуант.рлілігі, өсімдіктердің 

шығу тегі және олардың суда өмір сүруіне 

байланыты анатомиялық-морфологиялық 

дифференциасы, лимнология негіздері; 

гидросфераның биолимнологиялық құрылымы;  

бентал ,  профундали мен литорали тұрғындары; 

сулардың өзін-өзі тазалауға қатысатын 

гидробионттар тобы; қоршаған ортаны қорғау 

және ұтымды пайдалану үшін негіз ретінде, 

табиғи экожүйелерді құрылымы мен 

функциясы; жердегі көлдердің орналасу 

заңдылықтары мен принциптері. 

білімді қолдану мен түсіну: су өсімдіктерінің 

көптеген және әртүрлі морфологиялық және 

анатомиялық белгілерін анықтағанда, көптеген 

гидроботаникалық препараттарды дербес 

дайындайды және олардың бақылауларының 

нәтижелерін жазып алады; ғылыми және білім 

беру сызбаларының қағидаларын түсіну және 

сурет салудың жалпы әдістерін меңгеру; 

өсімдіктердің өсуін, дамуын, гүлдеуін, жемісін 

өсіруін, су өсімдіктерін көбейтуді, өсімдіктерді 

олардың даму үдерісінде бақылауын қадағалау. 

9 15 4 Hydr-2311 Гидроэкология 

Гидроэкология 

Hydroecology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 4 Limn-2210 Лимнология 

Лимнология 

Limnology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

4 Gb-2209 Гидробиология 

Гидробиология 

Hydrobiology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру: тірі 

жүйелерді дамытуға экологиялық факторлар 

мен антропогендік факторлардың әсерін 

бағалауда ақпаратты ұсынудың биологиялық 

білімдері мен дағдыларын, әртүрлі әдістерін 

қолдана отырып дәлелдерді көтермелеу және 

қорғау жолымен алынған деректерді жинау, 

талдау, түсіндіру және синтездеу; 

коммуникативті қабілеттер: ақпарат пен 

идеяларды, проблемаларды және шешімдерді 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас арқылы ынтымақтастық пен 

толеранттылық негізінде өткізу; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы. 

 

знание и понимание: растительный мир вод и 

водоемов как составную часть биосферы земли, 

разнообразие водных растений, уровни 

морфологической организации растений, 

происхождение растений и их анатомо-

морфологическую дифференциацию в связи с 

жизнью на воде, основы лимнологии;  

биолимнологическую структуру гидросферы; 

население литорали, бентали и профундали; 

группы гидробионтов, учавствующих в 

самоочищении водоемов; структуру и функции 

природных экосистем как основу рациональной 

эксплуатации и охраны окружающей среды; 

принципы и закономерности расположения озер 

на Земле. 

применение знаний и понимания: в 

определении многочисленных и разнообразных 

морфологических и анатомических признаков 

водных растений, самостоятельно готовить 

большинство гидроботанических препаратов и 

фиксировать результаты своих наблюдений; 

понимать принципы научного и учебного 

рисунков и владеть общими приемами 

рисования; наблюдать за ростом, развитием, 
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цветением, плодоношением, размножением 

водных растений, управлять растениями в 

процессе их развития. 

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; 

способности к учебе:готовность и способность 

к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: flora of waters 

and reservoirs as a component of the Earth 

biosphere, a variety of water plants, levels of the 

morphological organization of plants, a phytogeny 

and their anatomo-morphological differentiation in 

connection with life on water, fundamentals of 

limnology; biolimnological structure of the 

hydrosphere; the population of the littoral, a bentala 

also profundat; groups of the hydrobionts 

participating in self-cleaning of reservoirs; structure 

and functions of natural ecosystems as basis of 

rational operation and environmental protection; the 

principles and regularities of an arrangement of 

lakes on the Earth. 

application of knowledge and understanding: in 

determination of numerous and various 

morphological and anatomic features of water 

plants, independently to prepare the majority of 

hydrobotanical medicines and to fix results of the 
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observations; to understand the principles of 

scientific and educational drawings and to own the 

general methods of drawing; to watch growth, 

development, blossoming, fructification, 

reproduction of water plants, to operate plants in 

the course of their development. 

expression of assessment: collecting, the analysis 

interpretation and syntheses of the obtained data by 

promotion and protection of arguments with using 

of biological knowledge and ability, methods and 

various ways of information submission in 

assessment of influence of the environment natural 

factors and anthropogenic factors on development 

of live systems;  

communicative abilities: information transfer, the 

ideas, problems and the decision by social and 

communicative interaction with collective on a 

basis of cooperation and tolerances; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; 

Арнайы 

биологиял

ық 1 

Биологич

еский 

специальн

ый 1 

Biological 

special 1 

білу және түсіну: гистологиялық объектілердің 

табиғаты мен әртүрлілігі, генетикалық 

тұрақтылық және тұқым қуалауының 

эволюциясы; жеке дамудың биологиясын білу 

және түсіну; 

білімді қолдану мен түсіну: микроскопияны 

өткізу, құрал- жабдықтарды пайдалану, мендел 

мен морган заңдары бойынша практикалық 

және зертханалық зерттеулер жүргізу дағдысын 

меңгеру; өсімдіктерді өсірудегі білімін қолдану; 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру: тірі 

жүйелерді дамытуға экологиялық факторлар 

мен антропогендік факторлардың әсерін 

бағалауда ақпаратты ұсынудың биологиялық 

білімдері мен дағдыларын, әртүрлі әдістерін 

қолдана отырып дәлелдерді көтермелеу және 

қорғау жолымен алынған деректерді жинау, 

талдау, түсіндіру және синтездеу; 

коммуникативті қабілеттер: ақпарат пен 

идеяларды, проблемаларды және шешімдерді 

10 17 5 Gis-3212 Гистология 

Гистология 

Histology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 5 BIR-3313 Жеке даму биологиясы 

Биология индивидуального 

развития 

Biology of individual 

development 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

5 GSR-3214 Генетика және өсімдіктер 

селекциясы 

Генетика и селекция растений 

Genetics and Plant Breeding 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас арқылы ынтымақтастық пен 

толеранттылық негізінде өткізу; 

оқуға қабілеті: жоғары дәрежесі бар 

дербестікті әрі қарай білім алу үшін қажет 

дағдыларын дамыту:  интеллектуалды және 

жалпы мәдени деңгейі. 

 

знание и понимание: природу и многообразие 

гистологических объектов, генетическую 

закономерность и эволюцию наследственности; 

знание и понимание биологии индивидуального 

развития; 

применение знаний и понимания: проводить 

микроскопию, пользоваться приборами и 

оборудованием, иметь навыки выполнять 

практические и лабораторные занятия по 

законам Менделя и Моргана; применять знания 

в селекции растений; 

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; 

способности к учебе: выработка навыков, 

которые необходимы, чтобы осуществить 

дальнейшие обучение с высокой степенью 

самостоятельности: свой интеллектуальной и 

общекультурный уровень. 
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knowledge and understanding: nature and variety 

of histologic objects, genetic regularity and 

evolution of heredity; knowledge and 

understanding of biology of individual 

development; 

application of knowledge and understanding: to 

carry out microscopy, to use devices and the 

equipment, to have skills to carry out practical and 

laboratory researches under Mendel's and Morgan's 

laws; to apply knowledge in selection of plants; 

expression of assessment: collecting, the analysis 

interpretation and syntheses of the obtained data by 

promotion and protection of arguments with using 

of biological knowledge and ability, methods and 

various ways of information submission in 

assessment of influence of the environment natural 

factors and anthropogenic factors on development 

of live systems;  

communicative abilities: information transfer, the 

ideas, problems and the decision by social and 

communicative interaction with collective on a 

basis of cooperation and tolerances; 

learning abilities: development of skills which are 

necessary to carry out further training with high 

degree of independence: the intellectual and 

common cultural level. 

Арнайы 

биологиял

ық 2 

Биологич

еский 

специальн

ый 2 

Biological 

special 2 

білу және түсіну: ихтиология мен 

ихтиопатологияның негізгі бөлімдері және осы 

ғылымдардың қазіргі жағдайы; балықтың 

тарихы мен шығу тегі; анатомия мен 

физиологияның ерекшеліктері; қоршаған 

ортаның жағдайына бейімделу ерекшеліктері 

мен талаптары, ихтиофаунаның таксономиясы 

және адамның тамақтануындағы балықтың 

түрін, жасын, жынысын және маңыздылығын 

анықтау. балық ауруларының алдын алу және 

емдеу, қауіпті бактериялар мен токсиндердің 

балық векторлары, адам мен жануарлардың 

гельминтиялық агенттерінің балық векторлары; 

өсімдіктердің таралуы және оларды енгізу; 

9 15 6 Icht-3317 Ихтиопаталогия 

Ихтиопаталогия 

Ichthyopatholog 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 6 IR-3315 Өсімдіктер интродукциясы 

Интродукция растений 

Introduction of plants 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

6 Icht-3216 Ихтиология 

Ихтиология 

Aquaticscience 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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негізгі интродуценттерді, интродукция түрлері 

және әдістері, интродуцент өсімдіктерге 

қойылатын талап, реинтродукция түсінігі, 

өсімдіктер карантин негіздері; интродуцент 

өсімдіктерінің таралу заңдылығы; мәдени 

өсімдіктерінің карантин принциптері; 

ботаникалық бақтардың орналасу орындары; 

интродукцияның сәттілігін болжамдау мен 

карантиндік өсімдіктерге қойылатын 

талаптардың мүмкіндіктері жайлы 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру: тірі 

жүйелерді дамытуға экологиялық факторлар 

мен антропогендік факторлардың әсерін 

бағалауда ақпаратты ұсынудың биологиялық 

білімдері мен дағдыларын, әдістерін және 

әртүрлі әдістерін қолдана отырып дәлелдерді 

көтермелеу және қорғау жолымен алынған 

деректерді жинау, талдау, түсіндіру және 

синтездеу; 

коммуникативті қабілеттер: толеранттық 

және ынтымақтастық негізінде топтық жұмыс 

жағдайында әлеуметтік-коммуникативтік өзара 

іс-қимыл жасау арқылы ақпарат, идеялар, 

мәселелер мен шешімдерді беру; 

оқуға қабілеттілік: өсімдіктерді анықтауға 

қабілеттілік, интродукция әдістерін және 

реципиент-аудандарын таңдай білу; түрді 

моделдеуде әдістерді жоспарлау және 

масштабтау; далалақ және зертханалық 

эксперименттерді жұргізу, нәтижесін өңдей білу 

қабілеттілігі; ғылыми және кәсіби ақпаратты 

алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын қолдану; әртүрлі 

көздерден, соның ішінде қазіргі заманғы 

компьютерлік құралдарды, желілік 

технологияларды, деректер мен білім базасын 

пайдалана отырып ақпарат алу; өзінің 

интеллектуалдық жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін арттыру және өз білімін жетілдіру 

дайындығы мен қабілеті. 
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знание и понимание: основных разделов 

ихтиологии и ихтиопатологии и современного 

состояния данных наук; истории и 

происхождении рыб; особенности анатомии и 

физиологии; адаптационные особенности и 

требования к условиям внешней среды, 

систематику ихтиофауны и как определять 

видовую принадлежность, возраст, пол, и 

значение рыб в питании человека. 

профилактики и терапии болезней рыб, рыб 

переносчиков опасных бактерии и токсинов, 

рыб переносчиков возбудителей гельминтозов 

человека и животных; основных интродуцентов, 

виды и методы интродукции, требования к 

растениям-интродуцентам, понятие 

реинтродукции, основы карантина растений; 

закономерности распространения растений 

интродуцентов; принципы карантина 

культурных растений; места расположения 

ботанических садов; уметь предсказывать 

успешность интродукции, проводить 

интродукционный прогноз, требования к 

карантинным растениям;  

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; 

способности к учебе: навыки определения 
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растений, выбора района-реципиента и метода 

интродукции; методов моделирования и 

масштабирования интродуцированных видов; 

методов планирования, проведения и обработки 

полевых и лабораторных экспериментов; 

применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

научной и профессиональной информации; 

получать информацию из различных 

источников, в том числе с использованием 

современных компьютерных средств, интернет 

технологий, баз данных и знаний; готовность и 

способность к самообразованию и повышения 

своего интеллектуального общекультурного и 

профессионального уровня. 

 

knowledge and understanding: main sections of 

ichthyology and ikhtiopatologiya and current state 

of these sciences; history and origin of fishes; 

features of anatomy and physiology; adaptation 

features and requirements to environmental 

conditions, systematization of a fish fauna and how 

to determine specific accessory, age, sex, and value 

of fishes in food of the person. prevention and 

therapy of fish diseases, fishes-carriers of 

dangerous bacterium and toxins, fishes-carriers of 

causative agents of the person and animal 

helminthoses ; distribution of plants and them 

introduction; major introductions, types and 

methods of introduction, requirements for 

introduced plants, the concept of reintroduction, the 

basics of plant quarantine; patterns of propagation 

of introduced plants; principles of quarantine of 

cultivated plants; locations of botanical gardens; be 

able to predict the success of the introduction, 

conduct an introduction forecast, the requirements 

for quarantine plants; 

expression of assessment: formation of critical 

thinking: collecting, analysis, interpretation and 

syntheses of the obtained data by promotion and 
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protection of arguments with using of biological 

knowledge and ability, methods and various ways 

of submission of information in assessment of 

influence of the environment natural factors and 

anthropogenic factors on development of live 

systems; 

communication abilities: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the conditions of 

group work on the basis of tolerance and 

cooperation; 

learning abilities: skills in identifying plants, 

choosing a recipient area and method of 

introduction; methods of modeling and scaling of 

introduced species; methods of planning, 

conducting and processing field and laboratory 

experiments; 

to apply basic methods, methods and means of 

obtaining, storage, processing of scientific and 

professional information; to obtain information 

from various sources, including the use of modern 

computer tools, network technologies, databases 

and knowledge; readiness and ability to self-

education and improve their intellectual, cultural 

and professional level. 

Экожүйел

ерді 

зерттеу 

әдістері 

Методы 

изучения 

экосистем 

Methods 

study of 

ecosystem

s 

білу және түсіну: негізгі әдістер мен әдістер, су 

биотестациясының жедел әдістері; судың 

уыттылығының биологиялық сынақтарының 

жедел әдістерін білу; табиғат су ортасының, 

оның құрамдас бөліктерінің, гидросфераның, 

биосфераның, нуосфераның, экожүйенің, 

адамзат қоғамының және табиғат арасындағы 

өзара әрекеттесудің ұғымдарының, оны 

қорғаудың негізгі қағидаларының мәні; 

қоршаған ортаға әсер етудің жол берілетін шекті 

рұқсат етілген экологиялық нормаларының 

көрсеткіштері, тұтастай алғанда ластану 

деңгейлері туралы ақпарат алу әдісі. 

білімді қолдану мен түсіну: балдырлардың 

өсуіне судың улылығының әсер етуін тексеруде 

9 15 7 OOPT -

4205 

Ерекше қорғалатын табиғи 

аймақтар 

Особо охраняемые природные 

территории 

Protected areas 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

7 BMOKV-

4304 

Су сапасын биологиялық 

бағалау әдістері 

Биологические методы оценки 

качества вод  

Biological methods of evaluating 

water quality 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 

7 EMVR -

4306 

Су нысандарының экологиялық 

мониторингі 

Экологический мониторинг 

водных ресурсов 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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биотетті қолданудың негізгі ерекшеліктері; 

үлгілік токсикантпен балдырларға 

токсикологиялық эксперименттер жүргізу 

қабілеті; ресурстарды пайдалану мен қорғауды 

жақсарту үшін экологиялық шараларды бағалау 

үшін, ластаушы заттардың концентрациясы 

туралы ақпарат негізінде экологиялық 

регламенттер көрсеткіштердің көмегімен 

қоршаған ортаға экономикалық жағдайды 

талдау, экологиялық сипаттамаларын және 

тұрақсыз экологиялық менеджменттің әсер 

беруі;  табиғи сулардың уыттылығын анықтау 

дағдысы бар топырақ үзіндісінің уыттылығын 

анықтау,  токсикандық үлгіні қолданып, шаян 

тәріздес дафнияға  токсикологиялық 

эксперимент жүргізу. 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру: тірі 

жүйелерді дамытуға экологиялық факторлар 

мен антропогендік факторлардың әсерін 

бағалауда ақпаратты ұсынудың биологиялық 

білімдері мен дағдыларын, әртүрлі әдістерін 

қолдана отырып дәлелдерді көтермелеу және 

қорғау жолымен алынған деректерді жинау, 

талдау, түсіндіру және синтездеу; 

коммуникативті қабілеттер: ақпарат пен 

идеяларды, проблемаларды және шешімдерді 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас арқылы ынтымақтастық пен 

толеранттылық негізінде өткізу; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы. 

 

знание и понимание: основных методов и 

приемов, экспресс методы биотестирования вод; 

знать экспресс-методы биотестирования 

токсичности воды; сущность окружающей 

природной водной среды, ее составные части, 

понятия гидросферы, биосферы, ноосферы, 

экосистемы, концепции взаимодействия 

человеческого общества и природы, основные 

Ecological monitoring of water 

objects 
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принципы ее охраны; показатели экологических 

нормативов предельно допустимого 

воздействия человека на окружающую 

природную среду, методы получения 

информации об уровнях загрязнения в целом. 

применение знаний и понимания: 

использовать основные особенности 

оперативного биотеста токсичности вод по 

воздействию на рост водоросли; уметь 

проводить токсикологические эксперименты на 

водоросли с использованием модельного 

токсиканта; давать экологическую 

характеристику последствиям нерационального 

и рационального природопользования, 

анализировать экономическую ситуацию 

окружающей природной среды с помощью 

показателей экологических нормативов на 

основании информации о концентрации 

загрязнителей,  давать оценку экологическим 

мероприятиям по улучшению использования и 

охраны ресурсов; иметь навыки определения 

токсичности природных вод водорослевым 

биотестом, определения токсичности вытяжки 

из почв,  смывов с отходов водорослевым 

биотестом; проведения токсикологического 

эксперимента на рачках дафний с 

использованием модельного токсиканта. 

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе; 
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способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: main methods and 

receptions, express methods of biotesting of waters; 

to know express methods of biotesting of toxicity of 

water; essence of the surrounding natural water 

environment, her components, concepts of the 

hydrosphere, biosphere, noosphere, ecosystem, 

concept of interaction of human society and nature, 

basic principles of her protection; indicators of 

ecological standards of maximum permissible 

impact of the person on the surrounding 

environment, methods of obtaining information on 

pollution levels in general. 

application of knowledge and understanding: to 

use the main features of the operational biotest of 

water toxicity on impact on growth of an alga; to be 

able to make toxicological experiments on an alga 

with using of the model toksikant; to give the 

ecological characteristic to consequences of 

irrational and rational environmental management, 

to analyze an economic situation of the surrounding 

environment by means of indicators of ecological 

standards on the basis of information on 

concentration of pollutants, to give an assessment to 

ecological actions for improvement of using and 

protection of resources; to have skills of 

determination of natural water toxicity by algal 

biotest, determination of toxicity of an extract from 

soils, washouts from waste by the algal biotest; 

carrying out a toxicological experiment on Daphnia 

crustaceans using a model toxicant. 

expression of judgments: formation of critical 

thinking: collecting, analysis, interpretation and 

syntheses of the obtained data by promotion and 

protection of arguments with using of biological 

knowledge and ability, methods and various ways 

of submission of information in assessment of 

influence of the environment natural factors and 
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anthropogenic factors on development of live 

systems; 

communicative abilities: application of 

probabilistic and statistical methods of scientific 

group knowledge;  

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 

Энтомоло

гия және 

Қазақстан 

ресурстар

ы 

Энтомоло

гия и 

ресурсы 

Казахстан

а 

Entomolog

y and 

resourse of 

Kazakhsta

n 

білу және түсіну: жәндіктердің құрылысын, 

жүйелеу негіздерін, биологиялық ерекшеліктері 

және экологиясын, өмір салты және олардың 

мінез-құлқының ерекшеліктерін; өсімдіктердің 

аса маңызды зиянкестері ошақтарының таралу 

және даму жағдайларын; табиғи экожүйедегі 

тамақтану тізбегіндегінде жәндіктердің орны 

туралы; энтомофаунаның биологиялық 

әртүрліліктегі маңызы туралы; 
биогеографияның терминдері мен ұғымдарын, 

әдістері мен тәсілдерін (флористикалық-

фаунистік, экологиялық, тарихи, аймақтық), 

қоғамдастықтардың жіктелуін, олардың 

географиялық аудандастырылуын, басты 

флористикалық және фаунистік бөлімшелердің 

шекаралары мен сипаттамаларын, табиғатты 

қорғаудың биогеографиялық аспектілерін 

білімді қолдану мен түсіну: биологиялық 

әртүрлілікті сақтау және ұлғайту үшін 

өсімдіктердің негізгі зиянкестерін олардың 

дамуының жекелеген фазалары бойынша және 

олар келтірген зақымдары бойынша тану; 

географиялық қабатта болып жатқан 

процестерді түсіндіру үшін жануарлар мен 

өсімдіктер жамылғысының таралу 

заңдылықтары туралы білімді пайдалану, 

биогеографиялық мәселелерді талдауда жүйелі 

тәсілді пайдалану, биогеографиялық 

объектілерге салыстырмалы-географиялық 

әдістерді қолдану, биогеографиялық 

объектілердің табиғи ортаның жағдайлары мен 

факторларымен байланысын талдау 

пікір білдіру: жәндіктерді жүйелеу, 

7 12 5 Ent -3218 Энтомология 

Энтомология 

Entomology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 6 BK -3219 Қазақстан және ШҚО 

биогеографиясы 

Биогеография Казахстана и 

ВКО 

Biogeography of Kazakhstan and 

the East-Kazakhstan region 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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энтомология саласында зерттеу қызметін 

ұйымдастыру, биогеографиялық объектілер мен 

құбылыстарды талдаудың жалпы принциптері, 

биогеографиялық объектілерге қатысты 

салыстырмалы - географиялық әдістермен; 

картографиялық әдістермен биогеографияның 

теориялық және практикалық міндеттерін шешу 

үшін биоәртүрлілікті бағалау мен сақтаудың 

негізгі принциптері мен тәсілдері 

коммуникативті қабілеттер: ақпарат пен 

идеяларды, проблемаларды және шешімдерді 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас арқылы ынтымақтастық пен 

толеранттылық негізінде өткізу; 

оқуға қабілеті: интернет желісінде өз бетінше 

іздеу дағдыларын көрсету, ғылыми, 

анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен 

жұмыс істеу және ғылыми жұмыстар түрінде 

ақпаратты ұсыну, логикалық, аналитикалық, 

абстрактілі, сыни ойлауды көрсету, жүйеленген 

теориялық және практикалық білімді қолдану, 

зертханада жұмыс істеу дағдысы және өздігінен 

білім алу қабілеті. 

 

знание и понимание:  строение, основы 

систематики, биологические особенности и 

экологию насекомых, образ жизни и 

особенности их поведения; условия 

распространения и развития очагов важнейших 

вредителей растений; о месте насекомых в 

цепях питания в природных экосистемах; о 

значении биологического разнообразия 

энтомофауны; термины и понятия 

биогеографии, методы и подходы (флористико-

фаунистический, экологический, исторический, 

региональный), классификацию сообществ, их 

географическое районирование, границы и 

характеристики главных флористических и 

фаунистических подразделений, 

биогеографические аспекты охраны природы    
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применение знаний и понимания: 

распознавать главнейших вредителей растений 

по отдельным фазам их развития и по 

наносимым ими повреждениям для сохранения 

и увеличения биологического разнообразия; 

использовать знания о закономерностях 

распределения животного населения и 

растительного покрова для объяснения 

процессов, происходящих в географической 

оболочке, использовать системный подход в 

анализе биогеографических проблем  применять 

к биогеографическим объектам сравнительно- 

географические методы, анализировать связи 

биогеографических объектов с условиями и 

факторами природной среды 

выражение суждений: навыками организации 

исследовательской деятельности в области 

систематики насекомых, энтомологии,  общими 

принципами анализа биогеографических 

объектов и явлений, сравнительно- 

географическими методами, применительно к 

биогеографическим объектам; основными 

принципами и подходами к оценке и 

сохранению биоразнообразия, 

картографическими методами для решения 

теоретических и практических задач 

биогеографии 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе; 

способности к учебе: демонстрация навыков 

самостоятельного поиска в сети Интернет, 

работы с научной,  справочной, методической  

литературой и анализа и представления 

информации в виде научных работ, 

демонстрация логического, аналитического, 

абстрактного, критического мышления, 

применять систематизированные теоретические 

и практические знания, навыки работы в 

лаборатории и способность к самообразованию. 
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knowledge and understanding: structure, bases of 

systematics, biological features and ecology of 

insects, a way of life and features of their behavior; 

conditions of distribution and development of the 

centers of the most important pests of plants; about 

the place of insects in food chains in natural 

ecosystems; about value of biological diversity of 

entomofauna; terms and concepts of biogeography, 

methods and approaches (floristic and faunistic, 

ecological, historical, regional), classification of 

communities, their geographical zoning, borders 

and characteristics of the main floristic and 

faunistic divisions, biogeographic aspects of nature 

protection 

application of knowledge and understanding: to 

recognize the main pests of plants by separate 

phases of their development and by the damages 

caused by them for preservation and increase of 

biological diversity; to use knowledge of 

regularities of distribution of animal population and 

vegetation cover for the explanation of the 

processes occurring in a geographical cover, to use 

the system approach in the analysis of 

biogeographic problems to apply to biogeographic 

objects comparative geographical methods, to 

analyze the connection of biogeographic objects 

with the conditions and factors of the natural 

environment. 

expression of assessment: organization of research 

activities in the field of insect taxonomy, 

entomology, General principles of analysis of 

biogeographic objects and phenomena, comparative 

geographical methods, in relation to biogeographic 

objects; basic principles and approaches to the 

assessment and conservation of biodiversity, 

cartographic methods for solving theoretical and 

practical problems of biogeography 

communicative abilities: application of 

probabilistic and statistical methods of cognition in 



П ВКГУ 011-15 

the scientific group; 

learning abilities: demonstration of skills of 

independent search on the Internet, work with 

scientific, reference, methodical literature and 

analysis and presentation of information in the form 

of scientific works, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking, apply 

systematic theoretical and practical knowledge, 

skills in the laboratory and the ability to self-

education. 

Тереңдеті

лген 

биологиял

ық 

Углублен

ный 

биологиче

ский 

In-depth 

Biological 

білу және түсіну: органикалық әлемді 

дамытудың алғышарттары, ғалымдардың 

органикалық әлемнің эволюциясын, 

эволюцияның қозғаушы күштерін, табиғи 

іріктеу нысандарын зерттеудегі үлесі; тіршілік 

үшін күрес нысандары, түрлерге арналған 

критерийлер, эволюцияның негізгі бағыттары, 

эволюцияның дәлелдері, макро- және 

микроэволюциялық үдерістердің себептері мен 

механизмдері; су биоалуантүрлілігі және 

аквакультура туралы жалпы теориялық және 

тәжірибелік білім; су ортасының ерекшелігі 

және оның биосферадағы орны; 

білімді қолдану мен түсіну: белгілі 

биологиялық фактілер мен құбылыстарды 

талдауға эволюциялық әдісті қолдану; 

бейімделу мен табиғи іріктеуден ажырата білу; 

суды пайдалану үшін сумен жабдықтау 

сұрақтары ; бірқатар проблемаларды шешуде 

гидроэкологиялық зерттеулер жүргізу; 

гидробионттардың өмір сүру формаларының, 

олардың популяцияларының құрылымы мен су 

экожүйелерінің құрылымдарының, 

заңдылықтары мен принциптерін зерттеу 

негізінде су экожүйелерінің жай-күйін сипаттау 

пікір білдіру: сын тұрғысынан ойлауды 

қалыптастыру: тірі жүйелерді дамытуға 

экологиялық факторлар мен антропогендік 

факторлардың әсерін бағалауда ақпаратты 

ұсынудың биологиялық білімдері мен 

7 12 6 KSE-3207 Қазіргі жаратылыстану 

концепциясы 

Концепция современного 

естествознания 

Concepts of modern natural 

science 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емти

хан 

экз 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

 

6 DIGR -

4208 

Су биоәралуандылық және 

аквакультура 

Водное биоразнообразие и 

аквакультура 

Akvabiodiversity and animal 

resources 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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дағдыларын және әртүрлі әдістерін қолдана 

отырып, аргументтерді көтермелеу және қорғау 

арқылы алынған мәліметтерді жинау, талдау, 

түсіндіру және жалпылау; 

коммуникативті қабілеттер: ақпарат пен 

идеяларды, проблемаларды және шешімдерді 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас арқылы ынтымақтастық пен 

толеранттылық негізінде өткізу; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы 

 

знание и понимание: предпосылки развития 

органического мира, вклад ученых в изучении 

эволюции органического мира, движущие силы 

эволюции, формы естественного отбора; формы 

борьбы за существование, критерии вида, 

главные направления эволюция, доказательства 

эволюции, причины и механизмы макро- и 

микроэволюционных процессов; общие 

теоретические и практические знания по 

водному биоразнообразию и аквокультуре; 

характерные особенности водной среды 

обитания и ее место в биосфере; 

применение знаний и понимания: 
использовать эволюционный подход при 

анализе конкретных биологических фактов и 

явлений; отличать приспособленности от 

естественного отбора; вопросов использования 

водоемов для целей водоснабжения; проводить 

гидроэкологические исследования при решении 

ряда проблем;  в характеристике состояния 

водных экосистем на основе изучения 

структуры, закономерностей и принципов 

существования гидробиоценозов, особенности 

жизненных форм гидробионтов, структуры их 

популяций и водных экосистем; 

выражение суждений: формирование 

критического мышления: сбор, анализ 

интерпретация и обобщения полученных 
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данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических 

знании и умении, методов и различных 

способов представления информации в оценке 

влияния природных факторов среды и 

антропогенных факторов на развитие живых 

систем; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решении путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничество и 

толерантности; 

способности к учебе:готовность и способность 

к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: the preconditions 

for the development of the organic world, the 

contribution of scientists in the study of the 

evolution of the organic world, the driving forces of 

evolution, the forms of natural selection; the forms 

of struggle for existence, the criteria for the species, 

the main directions of evolution, evidence of 

evolution, the causes and mechanisms of macro- 

and microevolutionary processes; general 

theoretical and practical knowledge on aquatic 

biodiversity and aquaculture; characteristic features 

of the aquatic habitat and its place in the biosphere; 

application of knowledge and understanding: to 

use evolutionary approach in the analysis of the 

concrete biological facts and phenomena; to 

distinguish fitness from natural selection; questions 

of use of reservoirs for water supply; to conduct 

hydroecological researches at the solution of a 

number of problems; in the characteristic of a 

condition of water ecosystems on the basis of 

studying of structure, regularities and the principles 

of existence of hydrobiocenoses, feature of vital 

forms of hydrobionts, structures of their 

populations and water ecosystems; 

expression of assessment: formation of critical 
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thinking: collecting, analysis, interpretation and 

syntheses of the obtained data by promotion and 

protection of arguments with using of biological 

knowledge and ability, methods and various ways 

of submission of information in assessment of 

influence of the environment natural factors and 

anthropogenic factors on development of live 

systems; 

communicative abilities: information transfer, the 

ideas, problems and the decision by social and 

communicative interaction with collective on a 

basis of cooperation and tolerances; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Рухани-

өнегелі 

Духовно-

нравствен

ный 

Moral 

білу және түсіну: сыбайлас жемқорлық және 

діни зерттеулер саласында; 

білімді қолдану мен түсіну: ақпарат алу үшін 

инновацияларды қолдану және олардың 

зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі; 

пікір білдіру: зерттеу сұрауларын құзыретті 

тұжырымдау; 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми топтағы 

танымдық және статистикалық таным әдістерін 

қолдану; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы. 

 

знание и понимание: в области коррупции и 

религиоведения; 

применение знаний и понимания: применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: грамотная 

формулировка научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе; 

способности к учебе: готовность и способность 

5 10 3 OAK-2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of anticorruption 

culture 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

2 емти

хан 

экз 

exam 

СК2 

СК3 

4 Rel-2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емти

хан 

экз 

exam 
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к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: in the field of 

corruption and religious studies; 

application of knowledge and understanding: 
application of innovations for information search 

and ability to represent results of the researches; 

expression of assessment: competent formulation 

of research inquiries; 

communicative abilities: application of 

probabilistic and statistical methods of scientific 

group knowledge;  

learning abilities: readiness and ability to self-

education; 

Іс-тәжірибе модулдер 

Модули практик (МП) 

Modules of practices (MP) 

Диплом 

алды  

Преддипл

омная  

Pre-

diploma  

білу және түсіну:  аудиториялық қызмет 

барысында алынған теориялық білімдер, оқу 

тәжірибесі, кәсіби дағдылар мен дағдыларды 

алу және негізгі пәндер бойынша қорытынды 

біліктілік жұмысын жазу үшін қажетті 

материалдарды жинау. 

білімді қолдану мен түсіну: алынған 

теориялық, жалпы кәсіби білім мен қазіргі 

заманғы биология әдістерін іс жүзінде қолдану; 

оның іргелі және арнайы дайындық деңгейін 

анықтау, ғылыми зерттеулер жүргізу  

дағдыларын жетілдіру; 

пікір білдіру: ғылыми-техникалық жобалар мен 

есептерді қалыптастыру принциптерін білуді 

көрсететін далалық және зертханалық 

биологиялық ақпаратты өңдеудің, талдауға және 

синтездеудің дәстүрлі және заманауи әдістерін 

қолдануға; жұмысты ұйымдастыруды және 

қауіпсіздікті анықтайтын нормативтік 

құжаттарды пайдаланады; қорытындылар мен 

тұжырымдар жасай білу, ғылыми баяндамалар, 

мақалалар, электронды презентациялар туралы 

есептер түрінде алынған нәтижелерді ресімдеу 

6 7 8 P Dip Диплом алды іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

2 Зачет 

credit 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
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және т.б. 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби салада 

жұмыс істеу және негізгі құзыреттілікті нығайту 

үшін қажетті әлеуметтік- құзыреттерді игеру 

үшін студентті жұмыс ортасына ынталандыру, 

оқушылардың практикалық дағдыларын және 

оқу саласында кәсіби қызметтегі тәжірибені 

игеру. 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы 

 

знание и понимание: теоретических знаний, 

полученные во время аудиторных занятий, 

учебных практик, приобретение 

профессиональных умений и навыков и сбор 

необходимого материала для написания 

выпускной квалификационной работы по 

основным дисциплинам. 

применение знаний и понимания: применить 

полученные теоретические, 

общепрофессиональные знания и методы 

современной биологии на практике; определить 

уровень своей фундаментальной и специальной 

подготовки, усовершенствовать умения и 

навыки по проведению научных исследований; 

выражение суждений: пользоваться 

традиционными и современными методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, 

демонстрировать знание принципов составления 

научно-технических проектов и отчетов; 

пользуется нормативными документами, 

определяющими организацию и технику 

безопасности работ; умение делать обобщения и 

выводы, оформлять полученные результаты в 

виде научных отчетов, статей, докладов с 

электронной презентацией, и т. п; 

коммуникативные способности: приобщение 

студента в производственной среде с целью 

приобретения социальноличностных 
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компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; 

 

knowledge and understanding: theoretical 

knowledge, received during the classroom 

occupations, educational the practician, acquisition 

of professional skills and collecting necessary 

material for writing of final qualification work on 

the main disciplines. 

application of knowledge and understanding: 
apply the received theoretical, general professional 

knowledge and methods of modern biology in 

practice; to determine the level of its fundamental 

and special training, to improve skills and skills in 

conducting scientific research; 

expression of assessment: to use traditional and 

modern methods of processing, analysis and 

synthesis of field and laboratory biological 

information, demonstrate knowledge of the 

principles of drawing up scientific and technical 

projects and reports; uses the normative documents 

that determine the organization and safety of work; 

the ability to make generalizations and conclusions, 

formalize the results obtained in the form of 

scientific reports, articles, reports with an electronic 

presentation, and so on; 

communicative abilities: familiarizing the student 

with the production environment with the goal of 

acquiring the socially-competent competences 

necessary for working in the professional sphere 

and fixing key competences, acquiring practical 

skills and experience of professional activity in the 

student's specialty. 

learning abilities: readiness and ability to self-
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education; 

Оқу 

Учебный 

Training 

білу және түсіну:  таксономикалық топтардың 

(бөлімі, класс, тәртібі, отбасылық, жүгін, түр) 

өсімдіктер; өсімдіктердің органдарының 

морфологиялық және анатомиялық құрылымдар 

түрлі; осы топтардың, сондай-ақ қазақстан 

республикасында өсетін дәрілік түрлер; 

республиканың қорғалатын түрлерін білу 

(әсіресе дәрілік); өсімдік қауымдастығын 

қалыптастырудағы заңдылықтар және оларды 

бүкіл әлем бойынша тарату. зоология 

омыртқасыздар және омыртқалылар практика 

ауданы әртүрлілігін білу; жануарлардың жүйелі 

топтары; Қызыл кітапқа енгізілген түрлер;  

практика ауданы жануарлардың латын атауы; 

далалық зерттеудің негізгі әдістері; негізгі 

өмірлік нысандары мен жануарлардың 

экологиялық топтары практикасының ауданы; 

негізгі зоологиялық терминология мен белгілер, 

ұтымды пайдалану және жануарлар қорғаудың 

негізгі мәселелері; өмірлік белгілері 

сипаттамасы, жануарлар мен hontogeneticheskih 

және маусымдық өзгерістер сыртқы құрылымы, 

өсiмiн молайту және иістің әдістері, 

экологиялық жағдайларына тәуелділігі. 

білімді қолдану мен түсіну: өсімдіктердің 

морфологиялық талдауын жүргізудегі алынған 

теориялық білімдерді қолдану; детерминантпен 

жұмысында; өсімдіктер қоғамдастығының 

геоботаникалық сипаттамасын жүргізу кезінде, 

зауыттың гербарийінде: жинау, кептіру және 

монтаждау және таңбалау; зоология бойынша: 

жануарларды жинау, айқындау және сипаттау; 

зоологиялық объектілерді бекіту, дымқыл 

препараттарды өндіру және зоология бойынша 

жинақтарды жинау; 

пікір білдіру: зертханалық және далалық 

зерттеулер нәтижелерін талдау, бағалау және 

алынған нәтижелер туралы қорытынды жасау. 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми топтағы 

4 2 2 Educ Оқу іс-тәжірибе 

Учебная пратика 

Training practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

2 Зачет 

credit 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
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танымдық және статистикалық таным әдістерін 

қолдану; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; тәуелсіз ғылыми зерттеулер 

жүргізу және ботаника, зоология және 

зертханалық эксперименттерде далалық 

зерттеулердің негізгі әдістерін қолдануға 

дайындық, ғылыми және кәсіби мәселелерді 

шешу үшін ақпараттық технологияларды 

пайдалану. 

 

знание и понимание: разнообразии 

морфологических и анатомических структур 

органов растений; систематические группы 

(отдел, класс, порядок, семейство, род, вид) 

растений; лекарственные виды этих групп, а 

также произрастающих в РК; знание 

охраняемые виды республики (особенно 

лекарственные); закономерности формирования 

растительных сообществ и распределения их по 

земному шару. По зоологии знать видовое 

разнообразие беспозвоночных и позвоночных 

животных района практики; систематические 

группы животных; виды животных занесенных 

в Красную книгу; названия видов животных 

района практики на латинском языке; основные 

методы полевых исследований; основные 

жизненные формы и экологические группы 

животных района проведения практики; 

основную зоологическую терминологию и 

символику; основные вопросы рационального 

использования и охраны животных; основные 

характеристики жизнедеятельности, внешнего 

строения животных, и хонтогенетических и 

сезонных изменений, способы размножения и 

расселения, зависимость от условий обитания. 

применение знаний и понимания: применение 

полученные теоретические знания при 

проведении морфологического анализа 

растений; в работе с определителем; в 
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проводении геоботанического описaния 

растительного сообщества;в гербаризировании 

растения: сборе, сушке и монтировании и 

этикетировании; по зоологии: в 

коллекционировании,определении и описании 

животных; при фиксации зоологических 

объектов, изготовлении  влажных препаратов и 

составления коллекций по зоологии; 

выражение суждений: анализировать и 

оценивать результаты лабораторных и полевых 

исследований и сделать выводы по полученным 

результатам. 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; готовность к проведению 

самостоятельных научных исследований и 

использовать основные методы полевых 

исследований по ботанике, по зоологии и 

постановке лабораторных экспериментов и 

использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных 

задач. 

 

knowledge and understanding: the diversity of 

morphological and anatomical structures of plant 

organs, systematic groups (department, class, order, 

family, genus, species) of plants; medicinal species 

of these groups, as well as those growing in the 

Republic of Kazakhstan; knowledge of protected 

species of the republic (especially medicinal ones); 

regularities in the formation of plant communities 

and their distribution over the globe. On zoology, to 

know the species diversity of invertebrates and 

vertebral animals in the practice area; systematic 

groups of animals; species of animals in the red 

book; the main types of lifeforms and ecological 

groups of the living areas of the practice; basic 

zoological terminology and symbolism, basic 
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questions of rational use and protection of animals, 

basic characteristics of life activity, external 

construction of animals, ihuntogenetic and seasonal 

changes, methods of multiplication and dispersion, 

and dependence of the conditions of the 

environment. 

application of knowledge and understanding: 
application obtained theoretical knowledge when 

carrying out the morphological analysis of plants; 

in work with determinant; in a provodeniye of the 

geobotanical description of vegetable community; 

in a plant gerbarizirovaniye: collecting, drying and 

assembling and labeling; on zoology: in collecting, 

definition and the description of animals; during the 

fixing of zoological objects, production of damp 

medicines and drawing up collections on zoology; 

expression of assessment: analyze and evaluate the 

results of laboratory and field studies and draw 

conclusions on the obtained results. 

communicative abilities: application of 

probabilistic and statistical methods of scientific 

group knowledge;  

learning ability: readiness and ability to self-

education; readiness to conduct independent 

scientific research and use the main methods of 

field research on botany, zoology and setting 

laboratory experiments and using information 

technology to solve scientific and professional 

problems. 

Өндірісті

к 

Производ

ственный 

Filed 

production 

білу және түсіну: арнайы пәндер бойынша 

білімін шоғырландыру және тереңдету; 

өсімдіктерді сәйкестендіру дағдыларын 

жетілдіру, олардың географиялық жақындығы, 

экология, тіршілік формалары, жүйелі 

орналасуы, зерттеу аймағының өсімдік 

жамылғысы туралы идеяны алу, сирек 

кездесетін және қорғалатын түрлерді анықтау. 

білімді қолдану мен түсіну: Өсімдіктер 

организмінің бірлігін және оның өмір сүру 

жағдайларын іс жүзінде тексеру үшін 

4 11 4, 

6, 

8 

Pr Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная  практика 

Filed practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

12 Зачет 

credit 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
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өсімдіктерді өсіру алаңында бақылау және 

зерттеу. Дипломдық жұмыстың тақырыбы 

бойынша әртүрлі әдістерді қолданатын далалық 

материалдар жинағы. 

пікір білдіру: зертханалық және далалық 

зерттеулер нәтижелерін талдау, бағалау және 

алынған нәтижелер туралы қорытынды жасау. 

коммуникативті қабілеттер: студенттерді 

кәсіптік салада жұмыс істеу және негізгі 

құзыреттілікті нығайту, студенттердің 

практикалық дағдылары мен оқу саласындағы 

кәсіби қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы 

 

знание и понимание: закрепление и 

углубление знаний по специальным предметам; 

совершенствование навыков определения 

растений, ознакомление с их географической 

приуроченностью, экологией, жизненными 

формами, систематическим положением, 

получение представления о растительном 

покрове исследуемой территории, выявление 

редких и охраняемых видов. 

применение знаний и понимания: 
Наблюдение и изучение растений на месте их 

произрастания для того чтобы практически 

убедиться в единстве растительного организма 

и условий его существования. Сбор полевого 

материала с использованием различных методик 

по теме дипломного проекта. 

выражение суждений: анализировать и 

оценивать результаты лабораторных и полевых 

исследований и сделать выводы по полученным 

результатам. 

коммуникативные способности: 

приобщение студента в производственной среде 

с целью приобретения социально-личностных 
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компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе:готовность и способность 

к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: consolidation and 

deepening of knowledge in special subjects; 

improvement of plant identification skills, 

familiarization with their geographic proximity, 

ecology, life forms, systematic position, obtaining 

an idea of the vegetation cover of the study area, 

identification of rare and protected species. 

application of knowledge and understanding: 

Observation and study of plants on the site of their 

growth in order to practically verify the unity of the 

plant organism and the conditions of its existence. 

Collection of field material using various methods 

on the topic of the thesis project. 

expression of assessment: analyze and evaluate the 

results of laboratory and field studies and draw 

conclusions on the obtained results. 

communication abilities: familiarizing of the 

student in the production environment for the 

purpose of acquisition of the social and personal 

competences necessary for work in the professional 

sphere and fixing of key competences, acquisition 

by students of practical skills and experience of 

professional activity on the trained specialty. 

learning abilities: readiness and ability to self-

education; 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Қосымша 

модуль 

Дополнит

білу және түсіну: физикалық жаттығулардың 

адамзат қоғамының дамуына әсері, бұл әсердің 

күрделілігіне әсер ететін факторлар; ақпараттық 

11 17 1-

4 

ДП Дене шынықтыру 

Физическая культура 

physical culture 

ҚM 

ДМ 

ЕМ 

A МК 

ОК 

MC 

8 Зачет 

credit 

КК3 

КК4 

КК5 
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ельные 

модули 

Extra 

modules 

(EМ) 

мәдениеттің негіздерін білу және кәсіби 

қызметте ақпараттық коммуникациялық 

технологиялардың маңыздылығын; қоғамдық 

сананы жаңғыртуды түсіну; 

білімді қолдану мен түсіну: Командада жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру, өз көзқарасын дұрыс 

қорғау, жаңа шешімдер мен кәсіби қызметтің 

ақпараттық мәдениетінің негіздерін ұсыну; 

пікір білдіру: салауатты өмір салты 

құндылыққа қатысты мәселелер бойынша өз 

ұстанымдарын білдіруге және дәлелдей білуге; 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми топтағы 

танымдық және статистикалық таным әдістерін 

қолдану; коммуникация саласындағы дағдылар; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы 

 

знание и понимание: воздействия физических 

упражнений на развитие человеческого 

общества, факторов, влияющих на усложнение 

этого воздействия; знание основ 

информационной культуры и понимание 

значимости информационных 

коммуникационных технологии в 

профессиональной сфере деятельности; 

модернизация общественного сознания; 

применение знаний и понимания: владеть 

навыками работы в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения и основы информационной культуры в 

профессиональной сфере деятельности; 

выражение суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

здоровому образу жизни; 

коммуникативные способности: применение 

вероятностных и статистических методов 

познания в научной группе; умения в области 

общения; 

способности к учебе: готовность и способность 

1 ДП Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной 

культуры 

Fundamentals of information 

Culture 

ҚМ 

ДМ 

EM 

A МК 

ОК 

MC 

1 Зачет 

credit 
КК6 

4 ДП Қоғамдық сананы жаңғырту 

Модернизация общественного 

сознания 

Modernization of the public 

consciousness 

ҚМ 

ДМ 

EM 

A МК 

ОК 

MC 

2 Зачет 

credit 
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к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: the impact of 

physical exercises on the development of human 

society, the factors that affect the complexity of this 

impact; knowledge of the basics of information 

culture and understanding of the importance of 

information communication technologies in the 

professional field of activity; 

application of knowledge and understanding: to 

have the skills of working in a team, to correctly 

defend one's point of view, to offer new solutions 

and the basics of information culture in the 

professional field of activity; modernization of the 

public consciousness; 

expression of assessment: to be able to express 

and substantiate their position on issues related to 

the value attitude to a healthy lifestyle; 

communicative abilities: application of 

probabilistic and statistical methods of scientific 

group knowledge; skills in the field of 

communication; 

learning ability: readiness and ability to self-

education. 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации (МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

Қорытын

ды 

мемлекет

тік 

аттестаци

я модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестаци

и (МИГА) 

Modul of 

final 

examinatio

білу және түсіну: студенттер мемлекеттік 

емтихан бойынша бағдарламаның барлық 

бөлімдері бойынша білімдерін көрсетуі керек; 

бағдарламалық материалды нақты, сауатты 

және логикалық түрде көрсету; табиғи 

үрдістердің механизмі туралы мықты тәсілдерді 

көрсетеді;Дипломдық жұмыста бітірушілердің 

теориялық білімдері жүйеленген, біріктірілген 

және кеңейтілген; 

білімді қолдану мен түсіну: Мемлекеттік 

емтихан туралы әрбір сұрақтың жауабы 

түлектің жалпы және егжей-тегжейлі білімін 

және практикада алған білімдерін пайдалануға 

3 12 8 МИГА Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу және қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру 

Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по 

двум 

профилирующимдисциплинаи 

Writing and defense of diploma 

work (project) or handing over of 

state examinations on two 

profiling disciplines 

ҚМАМ 

МИГА 

МFЕ 

A МК 

ОК 

MC 

2 ME 

ГЭ 

FE 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
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n (MFE) 

final 

certificatio

n 

дайын екенін көрсететін толық ақпаратты 

қамтуы тиіс;Дипломдық жұмыс оқу процесінде 

алынған және тәуелсіз ғылыми зерттеулер 

барысында алынған білімдер мен дағдыларды 

көрсетеді, сондай-ақ диплом алдындағы 

тәжірибенің нәтижелерін жинақтайды. 

пікір білдіру: мемлекеттік емтихан кезінде, 

студенттер материалды теориялық білімдерін, 

сонымен қатар барлық бөлімдерде тәжірибелік 

білімдерін ғана емес көрсету үшін қажет, 

сондай-ақ өз бетінше қолжетімді ақпараттық 

мәселені төндіретін іргелі мәселелері ашады 

талдайды және өрісті орындауға, мамандану 

нақты проблемаларды шешуге зертханалық 

биологиялық зерттеулер, қазіргі заманғы 

жабдықтарды пайдалана отырып, және 

ресурстарды есептеу, ол жұмысының сапасы 

мен диплом жұмысын орындау кезінде алынған 

нәтижелердің ғылыми растығы үшін 

жауапкершілік көрсетеді. 

коммуникативті қабілеттер: мемлекеттік 

емтиханды тапсыру кезінде және 

диссертацияны қорғаған кезде белгілі бір 

сұраққа жауап бергенде түлек жалпы 

биологиялық білім жүйесінде белгілі бір 

мәселенің орнын түсінуін көрсетуі керек. 

оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  

және дайындығы. 

 

знание и понимание: на государственном 

экзамене студенты должны показать знания по 

всем разделам программы; четко, грамотно и 

логично излагать программный материал; 

продемонстрировать прочные знания о 

механизмах протекания природных процессов; 

В дипломной работе систематизируются, 

закрепляются и расширяются теоретические 

знания выпускников; 

применение знаний и понимания: 
Ответ на каждый вопрос государственного 

8 МИГА Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the specialty 

ҚМАМ 

МИГА 

МFЕ 

A МК 

ОК 

MC 

1 ME 

ГЭ 

FE 
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экзамена должен содержать развёрнутые 

сведения, показывающие общую и детальную 

осведомлённость выпускника и его готовность 

применить полученные знания на практике; 

В дипломной работе отражаются знания и 

навыки, полученные в процессе обучения и в 

ходе самостоятельного научного исследования, 

а также обобщаются результаты преддипломной 

практики. 

выражение суждений: в ходе государственного 

экзамена студенты обязаны показать не только 

теоретическое знание материала, но и 

практические знания по всем разделам но и 

самостоятельно анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, 

лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов полученных при 

выполнении дипломной работы; 

коммуникативные способности: При ответе 

на конкретный вопрос при сдаче 

государственного экзамена и при защите 

дипломной работы выпускник должен 

продемонстрировать понимание места частного 

вопроса в общей системе биологических знаний. 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: at the state exam, 

students should show knowledge in all sections of 

the program; clearly, competently and logically to 

present the program material; demonstrate a solid 

knowledge of the mechanisms of the course of 

natural processes; 

In the thesis, the theoretical knowledge of graduates 

is systematized, consolidated and expanded; 
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application of knowledge and understanding: 

The answer to each question of the state 

examination should contain detailed information 

showing the general and detailed knowledge of the 

graduate and his willingness to apply the 

knowledge gained in practice; 

The diploma work reflects knowledge and skills 

obtained in the process of learning and in the course 

of independent scientific research, and also 

summarizes the results of pre-diploma practice. 

the expression of assessment: in the course of the 

state examination, students are required to show not 

only theoretical knowledge of the material, but also 

practical knowledge in all sections but also 

independently analyze the available information, 

identify fundamental problems, set the task and 

perform field, laboratory biological studies in 

solving specific problems in specialization with 

using modern equipment and computer facilities, 

demonstrates responsibility for the quality of work 

and the scientific validity of the results obtained 

when the thesis; 

communicative abilities: At the answer to a 

specific question when passing a state exam and at 

protection of the thesis the graduate has to show 

understanding of the place of a private question in 

the general system of biological knowledge. 

learning abilitie: readiness and ability to self-

education. 
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Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Курс  

обучения 

С
ем

ес
тр

 

Количеств

о 

осваиваем

ых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов КZ Всего в 

часах 

ECTS количество 

ОК КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

У
ч
еб

н
ая

 

п
р
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к
а 

П
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и

зв
о
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в
ен

н
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р
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а 

И
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ат
те

ст
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я 

П
ед

  

п
р
ак

ти
к
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

В
се

го
 

экз Диф 

зачет 

1 1 3 5 2 18     2 20 870 36 7 1 

2 4 5 2 19 2    2 23 945 41 7 2 

2 3 4 5 2 18     2 20 870 34 7 1 

4 5 1 4 18  1   2 21 900 35 6 2 

3 5 2 1 5 19      19 855 37 6  

6 4  6 19  1    20 855 40 6 1 

4 7 2  6 18      18 810 34 6  

8 2     6 3   9 465 18 3 2 

Итого  26 15 27 129 2 8 3 0 8 150 6570 275 45 9 
 

Модульдік білім беру тұрғысында меңгерілген кредиттер көлемін көрсететін жиынтық кесте 
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қ
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Оқылатын пәндер 

саны 
KZ кредиттер саны 
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и
я 

Б
ар

л
ы

ғы
 

эк
з 

О
қ
у
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тә
ж

ір
и

б
е 

1 1 3 5 3 18     18 810 36 7  

2 3 5 2 19 2    21 885 41 7 1 

2 3 4 5 2 18     18 810 34 7  

4 4 2 4 18  1   19 840 35 6 1 

3 5 3 1 5 19     19 855 37 6  

6 3  6 19  1   20 885 40 6 1 

4 7 2  6 18     18 810 34 6  

8 4     5 1 3 9 495 18 3 2 

Жалпы 26 15 27 129 2 7 1 3 142 6390 275 45 5 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 

 

5В060700 – «Биология» 

 

I ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова, Революционная 2А 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 

Почтовый адрес учебного корпуса №4: ул. Революционная 2А г. Усть-Каменогорск, 

Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070020. Тел/факс: 8 (7232) 782-

598, 782-852. Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru/en 

Как к нам проехать 

 

 
Учебный корпус № 4 кафедра биологии факультета естественных наук и технологий 

 

2. Академический календарь на 2018-2019 учебный год очная форма обучения 

10 августа-25 августа Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

25 августа - 29 

августа 

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация на 

элективные дисциплины 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года, начало 

осеннего семестра 

24 сентября Құрбан айт 

15-27 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

7-12 декабря Рубежный контроль 2 

14 декабря - 2 января Зимняя экзаменационная сессия  

10 - 16 декабря День независимости Республики Казахстан 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

7-19  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 

21 января Начало весенного семестра 

21 января – 1 июня Все виды (учебная, производственная, производственная-

http://www.vkgu.kz/ru
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
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педагогическая, профессиональная, преддипломная) практики  

25 февраля – 7 марта Презентация элективных курсов на 2018-2019 учебный год 

4 марта -9 марта  Рубежный контроль 1 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

29 апреля – 4 мая Рубежный контроль 2 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

6 мая-  25 мая Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

27 мая -6 июля Летний семестр 

8 июля – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

 

3. Руководство вуза:  

Ректор - д.ю.н. Төлеген М.A. 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными 

программами – Стеблецова И.С. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н.Ә. 

Декан факультета естественных наук и технологий – к.ф.н., Ерболатұлы Д. 

Зав. кафедрой биологии – к.б.н., Китапбаева А.А. 

 

4.Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках 

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в сферах среднего профессионального, высшего и 

послевузовского профессионального образования: срок обучения в бакалавриате - 4 года, на 

вечерней дистационной форме обучения - 5 лет, получение высшего образования по сокращенной 

форме: на базе высшего образования – 2 года, на базе среднего профессионального образования – 

3 года.  

На кафедре биологии ведется подготовка по 2 образовательным программам 

бакалавриата, 2 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по следующим 

специальностям: 5В011300-«Биология», 5В060700-«Биология», 6М060700-«Биология», 

6М011300-«Биология». В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР 

и НИРС внедрены в учебный процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ: 

Бакалавриат: 5В060700-«Биология». Стоимость обучения: по очной форме обучения  1 

курс  342 900 тенге в год;  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

6.1 Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова 
Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 

2012 года № 111. Изменения внесены Постановлением Правительства РК от 19 апреля 2012 года 

№487, Постановление Правительства РК от 11 февраля 2013 года № 110. 

Общие положения 
1. В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова (далее 

университет) принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и 
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профессиональное (начальное и среднее профессиональное, после среднее), высшее (высшее 

профессиональное) образование. 

2. Формирование студенческого контингента университета осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа (образовательные гранты), а также оплаты 

обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам 

казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, предоставляется 

право на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 

заказом бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они получают 

впервые, за исключением военных учебных заведений. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной 

основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется 

международными договорами Республики Казахстан. 

3. Прием лиц осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с 

баллами сертификата, выданного по результатам единого национального тестирования (далее – 

ЕНТ) или комплексного тестирования (далее КТА). 

4. КТА проводится для выпускников организаций общего среднего образования 

(среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и профессиональных (начальных и 

средних профессиональных, послесредних) организаций образования, выпускников 

общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся по линии 

международного обмена школьников за рубежом, выпускников республиканских музыкальных 

школ-интернатов, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежом с 17 по 23 июля. 

5. Прием лиц для обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией 

университета. 

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее образование 

(колледжи), на родственные специальности на обучение по сокращенным срокам на платной 

основе осуществляется по результатам КТА. Перечень родственных специальностей утверждается 

МОН РК. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на платной 

основе осуществляется приемной комиссией университета на основе собеседования. 

6. Приемные экзамены для иностранных граждан по выделенной квоте на основе 

государственного образовательного заказа осуществляются приемной комиссией университета 

самостоятельно. Зачисление в число студентов производится на основании приказа МОН РК. 

Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется в виде 

собеседования, проводимого приемной комиссией университета. 

7. Прием на творческие специальности, осуществляется с учетом творческих экзаменов. 

Прием заявлений на творческие специальности проводится приемной комиссией 

университета с 20 июня по 1 июля. Поступающие на творческие специальности, указывают только 

одну творческую специальность. 

Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по двум 

предметам тестирования: государственному или русскому языку, истории Казахстана. 

8. Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов абитуриент подает в 

приемную комиссию университета: 

- заявление на бланке установленного образца; 

- документ об образовании (подлинник); 

- сертификат ЕНТ или КТА; 

- доқумент, дающий право на льготы (при наличии); 

- две фотокарточки размером 3x4; 

- медицинскую справку по форме 086-У; 

- копию документа с фотографией, удостоверяющего личность. 

9. В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на получение образовательного гранта 

указывает выбранные им специальности и вуз, в котором размещаются образовательные гранты по 

этой специальности. 

При совпадении предмета по выбору абитуриент может указать четыре специальности. 

10. Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский языки. 
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Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

должны быть нострифицированы в установленном порядке. 

11. Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-инвалиды, а также 

инвалиды с детства представляют заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об 

отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности. 

Лица, имеющие преимущественное право на получение образовательного гранта, подают 

в приемную комиссию университета документ, подтверждающий данное право и заявление для 

участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в установленные настоящими 

Правилами сроки. 

12. Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных 

грантов с 23 по 31 июля 2018 г. 

13. Установленные квоты приема для граждан, участвующих в конкурсе на получение 

образовательного гранта (для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов I и II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и 

инвалидам войны, инвалидов с детства, детей инвалидов, для лиц казахской национальности, не 

являющихся гражданами Республики Казахстан), распространяются на все заявленные 

университетом специальности. 

14. Для проведения организационной и информационно-разъяснительной работы и 

соблюдения дисциплины по решению Министерства образования и науки РК создаются 

государственные комиссии по организации и проведению комплексного тестирования лиц, 

поступающих в высшие учебные заведения (далее – государственные комиссии). 

15.Для участия в КТА поступающий подает в приемную комиссию университета 

заявление на бланке установленного образца, аттестат или диплом об окончании общего среднего 

образования (среднего общего), технического и профессионального (начального или среднего 

профессионального, послесреднего) образования (подлинник), квитанцию об оплате за участие в 

тестировании, две фотокарточки размером 3x4, медицинскую справку по форме 086-У, а также 

копию документа, удостоверяющего личность. 

Абитуриент, пришедший на комплексное тестирование, должен предъявить 

удостоверение личности (паспорт) и пропуск на экзамен. 

16. Комплексное тестирование проводится по желанию абитуриентов на казахском или 

русском языках в объеме учебных программ среднего образования по четырем предметам: 

казахскому или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике и предмету по 

выбору, определяемому в зависимости от избранной специальности. 

17. При проведении комплексного тестирования не допускается пересаживаться с места 

на место, обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в аудиторию и 

использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные средства связи (пейджер, 

сотовые телефоны). 

18. В случае нарушения поступающим п.16 настоящих Правил представитель МОН РК 

составляет акт обнаружения запрещенных предметов и удаления претендента, а также принимает 

решение об аннулировании результатов тестирования. 

19. В случае отказа поступающим сдать экзаменационные материалы для обработки по 

истечении отведенного времени на КТА, представитель МОН РК составляет акт. При этом 

результаты экзаменационных материалов указанного лица не обрабатываются. 

20. Результаты комплексного тестирования объявляются государственной комиссией в 

день его проведения. 

21. По результатам комплексного тестирования каждому участнику тестирования 

выписывается сертификат установленного образца, который выдается государственной комиссией 

в течение трех календарных дней после тестирования. 

22. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников комплексного тестирования на 

период проведения тестирования создается апелляционная комиссия. Апелляционные комиссии 

создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами комплексного 

тестирования и/или содержанием тестовых заданий. Апелляционная комиссия работает с каждым 

лицом в индивидуальном порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, 

его заявление на апелляцию не рассматривается. Работу апелляционной комиссии возглавляет 

председатель апелляционной комиссии. 
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Зачисление в число студентов университета 
23. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета с 10 по 

25 августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме прилагают: 

- документ о среднем общем (общем среднем), начальном профессиональном 

(техническом и профессиональном), среднем профессиональном (после среднего) или высшем 

образовании (подлинник); 

- 6 фотографий размером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У и карту о прививках; 

- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

- квитанцию об оплате и договор о возмездном оказании образовательных услуг (для 

поступающих на платной основе); 

- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при поступлении в университет на 

дневное отделение) или выписку из трудовой книжки (при поступлении на заочное отделение). 

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

24. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают 

заявление о приеме в университет и зачисляются в число студентов приказом ректора. Зачисление 

проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. Зачисление на специальности, 

для которых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 

25. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык. Документы об образовании, 

выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру нострификации в 

установленном законодательством порядке после зачисления лиц, в течение первого семестра 

обучения. 

26. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в ВКГУ имени 

С.Аманжолова в 2018 г., самостоятельно решаются приемной комиссией университета и 

оформляются протоколом. 

6.2 Правила перевода 

6.2.1 Перевод студентов на соответствующие формы обучения и специальности 

производится из других высших учебных заведений, прошедших государственную аттестацию, в 

период каникул.  

6.2.2 Перевод студента в ВКГУ им.С.Аманжолова по всем формам обучения, 

производится только с согласия руководителей обоих ВУЗов и оформляется соответствующими 

приказами.  

6.2.3 Перевод осуществляется на соответствующий курс, при этом разница в рабочих 

учебных планах не должна превышать пяти учебных дисциплин обязательного компонента для 

бакалавриата, трех – для магистрантов и докторантов, в противном случае перевод осуществляется 

на курс ниже.  

При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового контроля не 

учитывается.  

6.2.4 Перевод обучающихся на основе государственного заказа из других ВУЗов 

осуществляется с сохранением формы обучения и специальности.  

6.2.5 Перевод студента с одной специальности на другую, с одной формы обучения на 

другую внутри университета или из другого ВУЗа осуществляется только на платной основе с 

полным возмещением затрат за обучение.  
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II ИНФОРМАЦИЯ о программах обучения 

1. Общая характеристика программ обучения: 

5В060700 – «Биология», бакалавр естествознания по специальности 5В060700– 

«Биология» 

2. Уровней (ступеней) обучения  

Бакалавриат 

3. Компетенции бакалавриата:  

 иметь представление: о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой 

природе; понимать возможности современных научных методов познания природы и владеть ими 

на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и 

возникающих при выполнении профессиональных функций;  

 иметь научное представление о здоровом образе жизни; о физических, химических 

и биологических методах исследований; о специфике и эволюции живого; об экологических 

принципах рационального природопользования; роли биологических законов в решении 

социальных проблем; 

 знать: особенности функционирования живых систем, уровни их организации; 

основные концепции, методы и перспективы развития биологии; знать особенности морфологии, 

физиологии и воспроизведения; географическое распределение и экологию представителей 

основных таксонов. 

 уметь планировать мероприятия по их охране и рациональному использованию в 

хозяйственных и медицинских целях; знать принципы системной организации, дифференциации и 

интеграции функций организма; 

 уметь использовать методы социально-гуманитарных и естественных наук в 

различных сферах своей профессиональной деятельности; 

 уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии, на научной основе организовывать свой труд, владеть компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессиональной 

деятельности, внедрять цифровые технологии в профессиональную деятельность; 

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

 уметь: работать с обучающимися, используя различные методы обучения для 

прочного усвоения знаний, планировать учебное время; 

 иметь навыки: обучающей и воспитательной работы, практической демонстрации 

лабораторных и полевых экспериментов и наблюдения; 

 иметь навыки научно-исследовательской деятельности, навыки по сбору и 

подготовке научных материалов, обработке результатов полевых и экспериментальных 

исследований, осуществления просветительской деятельности в области биологии и экологии. 

 быть компетентным в основных областях биологических наук.  

1. Требования по приему на образовательную программу 

Прием на 1 курс образовательной программы 5В060700-«Биология» осуществляется в 

соотвествии с типовыми правилами приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. 

Для поступления на специальность «5В060700-Биология» необходимо выбрать дисциплину 

профиля по школьному курсу «Биология» и дополнительную дисциплину «Химия».  

Прием на 2, 3, 4 курсы осуществляется в рамках перевода с одного вуза в другой и в 

рамках академической мобильности. Учитывается разница в учебных планах, которая не должна 

превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 

студент должен 

- иметь представление: о процессах, явлениях и закономерностях развития 

природы, общества и человека; демонстрировать знания и понимание, включая элементы наиболее 

передовых знаний в области естественнонаучных дисциплин; 

- знать: научно-теоретические основы, закономерности и принципы обучения и 

развития личности; использовать методы исследования биологической наук в различных видах 

профессиональной деятельности; 

-  уметь: применять теоретические знания в своей будущей профессиональной 

деятельности; 
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-  иметь навыки по разработке и реализации проектов учебно-воспитательной 

деятельности в школах, колледжах, ВУЗах;  

-  быть компетентным в постановке и решении естественно-научных проблем, 

способствуя повышению качества образования. 

 

Результаты обучения выпускника ВКГУ им. С. Аманжолова, ориентированные на 

Дублинские Дескрипторы 

Мировоззренческая компетенция (Мк) предполагает освоение научной картины мира, 

основ социальных, общественных явлений, овладение общей образованностью, познаниями и 

опытом деятельности. 

Компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

ценности культуры, науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии. 

Компетентность интегративная: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения накопленных знаний. 

Компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; 

знание и гордость за символы государства. 

Исследовательская компетенция (Ки) предполагает способность решать поставленные 

задачи через эвристические подходы, не используя известные алгоритмы, готовность занять 

активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и себе как её 

субъекту, владение методами и логикой научного исследования. 

Компетентность в выделении противоречий и проблем современной действительности. 

Компетентность в области логики научного исследования. 

Компетентность в области теоретического исследования. 

Компетентность в области эмпирического исследования. 

Коммуникативная компетенция (Кк) предполагает способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; включает знание языков, умения вести устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку. 

Компетентность социального взаимодействия. 

Компетентность языковая. 

Компетенция самоменеджмента (Кс) предполагает управление собственными 

ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и рационально использовать, 

предполагает освоение способов саморазвития, саморегуляции и самоподдержки. 

Компетентность в области разрешения проблем. 

Компетентность в области принятия решений. 

Компетентность в области самосовершенствования и саморегуляции. 

Компетентность в области профессионального саморазвития. 

Профессиональная компетенция (Кп) предполагает способность выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на основе практического опыта, 

умения и знаний при решении профессиональных задач. 

 

Образовательные и профессиональные цели программы / возможность 

дальнейшего продолжения обучения 

Основной общенациональной целью образования по специальности 5В060700-

«Биология» является подготовка высокообразованного специалиста в области новых 

биологических и экологических технологий, в обеспечении конкурентоспособности 

обучающегося в мировом образовательном пространстве в эпоху технократизации и глобализации.  

Знание иностранного языка и качественное обучение гарантирует: обеспечение 

мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений; обеспечение конвертируемости документов о высшем образовании для равноправного 

участия Республики Казахстан в образовательном пространстве. 

Иерархия целей по циклам дисциплин: 

По циклу ООД:  

Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является обеспечение условий для 

приобретения высокого общего интеллектуального уровня развития, овладение грамотной и 

развитой речью, гуманитарной культурой мышления и навыками научной организации труда; 
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выпускник должен овладеть знаниями об истории Казахстана, знаниями в области философии, 

политологии и социологии. Овладеть знаниями об этических и правовых нормах, регулирующими 

отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде, культуре мышления и умения 

организовать свой труд. Овладеть казахским (русским) и одним из иностранных языков, уметь 

применить знания по информатике в повседневной жизни и работе. Овладеть научными основами 

организации труда, компьютерными технологиями, используемыми в профессиональной 

деятельности; овладение системой знаний и умений, обеспечивающих сохранение здоровья, 

развитие и совершенствование физических способностей; 

По циклу БД:  

Целью обучения базовым дисциплинам является создание условий для развития 

творческого потенциала, инициативы и новаторства, продолжения студентами образования на 

последующей ступени высшего образования. Назначение базовых дисциплин дать основу для 

формирования системы знаний по биологии. Получение полноценного и качественного 

образования, высокой компетентности в различных областях биологии. 

Выпускник получает знания по ботанике, зоологии, физиологии растений, животных и 

человека, генетике, анатомии человека, биологии клетки. Выпускник должен знать основные 

законы и явления в области биологии, овладеть методиками биологических исследований.  

По циклу ПД: 

Целью обучения профессиональным дисциплинам является формирование 

конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы, что обеспечит возможность для 

максимально быстрого трудоустройства по специальности; выбора студентами индивидуальных 

программ в области образования и профессиональной компетентности. 

Выпускник должен знать в объеме программы «Бакалавриат» эволюционное учение, 

биоресурсы Казахстана, прикладную биологию, микробиологию, биотехнологию, ихтиологию, 

энтомологию, паразитологию, дендрологию, гидробиологию и основы заповедного дела.  

В компоненте по выбору предоставляется возможность выбора индивидуальной 

программы обучения для обучающихся; Дисциплины по выбору углубляют знания основных 

предметов по всем циклам.  

Продолжение образования на последующей ступени высшего образования 

(магистратура). 

 

5. Структура программы с указанием кредитов: 

Структуру программы набора 2018, 2017, 2016 и 2015 смотрите в приложениях №1-4. 

Описания дисциплин смотрите в приложениях 1а, 2а, 3а и 4а. 

 

6. Итоговые экзамены 

По всем дисциплинам обязательного компонента сдаются экзамены (устной или 

письменной) форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования. По дисциплинам 

компонента по выбору экзамен по одной дисциплине модуля, второй сопровождается другой 

формой контроля.  

В 8-ом семестре провидится Государственный экзамен по специальности и защита 

дипломной работы или Государственный экзамен по двум профилирующим дисциплинам.  

Разработанная научно-исследовательская работа (дипломная работа) студентом публично 

защищается на заседании государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

 

7. Фамилия, имя, отчество лекторов по кафедре биологии: 

1) Прокопов К.П к.б.н., профессор кафедры биологии, читает курсы по дисциплинам 

«Зоология», «Зоогеография», «Эволюционное учение»; «Этология», «Орнитология». 

2) Китапбаева А.А. к.б.н., доцент, читает курсы по дисциплинам – «Дендрология», 

«Рациональное использование биологических ресурсов», «Основы заповедного дела», 

«Эволюционное учение». 

3) Игисинова Ж.Т. к.б.н., доцент кафедры биологии, читает курсы по дисциплинам 

«Ботаника», «Микробиология», «Введение в биологию», «Фитопатология». 

4) Шарипханова А.С., к.б.н., доцент кафедры биологии, читает курсы по дисциплинам 

«Ботаника», «Прикладная биология с основами почвоведения», «Почвенная биота», «Экология 

растений». 



П ВКГУ 011-15 

5) Карменова Б.К., магистр биологии, страший преподаватель кафедры биологии, читает 

курсы по дисциплинам «Зоология», «Физиология растений», «Паразитология», «Гидробиология», 

«Ихтиология», «Ихтипатология», «Энтомология» 

6) Абилова М.С., старший преподаватель кафедры биологии, читает курсы по 

дисциплинам «Гистология», «Биология клетки», «Физиология растений», «Генетика и селекция 

растений», «Организация и планирование биологических исследований». 

7) Комекова Г.К., магистр биологии, старший преподаватель кафедры биологии, читает 

курсы по дисциплинам «Фитопатология», «Прикладная биология с основами почвоведения», 

«Популяционная экология», «Почвенная биота», «Флора и фауна мира», «Основы 

растениеводства». 

8) Кабатаева Ж.К., магистр биологии, преподаватель кафедры биологии, читает курсы по 

дисциплинам «Биометрия», «Зоология», «Лимнология», «Гидробиология», «Териология», 

«Биоразнообразие Казахстана». 

9) Ахмадиева К.Б., магистр биологии, преподаватель кафедры биологии, читает курсы по 

дисциплинам «Генетика и селекция растений», «Ботаника», «Зоогеография». 

10) Оразов А.Е., магистр биологии, преподаватель кафедры биологии, читает курсы по 

дисциплинам «Биометрия», «Гистология», «Ботаника». 

11) Туктасинова А., магистр биологии, преподаватель кафедры биологии, читает курсы 

по дисциплинам «Биометрия», «Биология клетки», «Ботаника», «Биофизика». 

 

Дополнительная информация для студентов. 

Размещение/проживание - Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест. В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям и отдыха студентов – «Библиотека», 

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 8 столовых в 

учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 посадочными местами. Нотариально 

заверенные копии с арендаторами столовых прилагаются.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая 

медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор 

о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г.Усть-Каменогорск 

(нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся «Круглые 

столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета. 

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая 

здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут коменданты соответствующих 

объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения: молодежное 

крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие 

молодежные трудовые отряды. 

Международные программы – заключено договора с зарубежными и отечественными 

вузами по программе обмена. В частности, кафедрой биологии заключены соглашения о 

сотрудничестве с фондом сохранения биоразнообразия птиц (Абу-Даби, Арабские Эмираты), в 

рамках действующего на кафедре биологии клуба АСБК. В рамках академической мобильности 

заключен договор о сотрудничестве между ВКГУ им. С. Аманжолова и Синьцзянским 

университетом (КНР). Студенты и магистранты принимают активное участие и выезды в страны 

дальнего и ближнего зарубежья.  

Условия/база для отдыха - Имеется база отдыха для студентов «Сибинские озера», 

«Бухтарминское водохранилище». 

Условия/база для занятий спортом - Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах 

№2 и №7 и спортивный модуль. 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 
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- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам»; 

- Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). 
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Приложение 1 

Структура набора (курсов, юнит) 2018 г.: 

Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисцип

лины 

Наименование дисциплины Кол. 

кред. по 

ECTS 

Семе

стр 

OOД ОК IYa -

11101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

OOД ОК K(R)Ya 

-11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOД ОК IKT -

1103 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) 

Information and communication technologies (in English 

language 

5 2 

OOД КВ OP -

1104 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

OOД КВ OEР -

1105 

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Основы экономики и предпринимательства 

Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

3 1 

OOД КВ PS -

1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 2 

OOД ОК SIK -

1107 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1ГЭ 

БД ОК Bot -

11202 

Ботаника 

Ботаника 

Botany 

7 1,2 

БД ОК Zoo -

11203 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

5 1,2 

БД КВ Biom -

1201 

Биометрия 

Биометрия 

Biometry 

5 2 

БД КВ LYa -

1204 

Латын тілі 

Латинский язык 

Latin Language 

3 1 

МП PM Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

1 2 

ДМ DP Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

1 1 

ДМ DP Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

2 1,2 

Итого  65  
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Приложение 1А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

Название Иностранный язык 

Код IYa -11101 

Тип ООД ОК 

Уровень курса/ 

дисциплины 

бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1, 2 

Количество кредитов 6 (10) 

Ф.И.О. Хан Г.О., Чжан Е.Е. 

Ученая степень и 

звание 

доценты 

Цель курса обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу 

Пререквизиты курса дисциплина «Иностранный язык» (бакалавриат. Уровень В1, В2). 

Краткое содержание 

курса 

Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой рабочий день. 

Научная библиотека. Международное сотрудничество. Учеба в 

магистратуре. Научная конференция. Знаменитые люди специальности. 

Особенности перевода литературы по специальности. Аннотирование 

научных статей. Перевод текста по специальности. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 1, 2 семестры 

Компетенции Компетенция коммуникативная: 

Знать: содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на 

иностранном языке для получения и передачи научной информации, читать 

литературу общественно-политического характера; оформлять 

извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести 

беседы, делать сообщения и доклады на иностранном языке темы, 

связанные со специальностью и научной работой магистранта, а также на 

общественно-политические и социальные темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного экзамена по темам специальности и 

по диссертационной работе в форме сообщения, информации, доклада; 

диалогической речи, позволяющей принимать магистранту участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, 

а также вести беседу на социальные и общественно -политические темы. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study reference 

and practice book for elementary students of English. With answers / R. Murphy. 

- Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 

40 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 511 с. 15

 New Inside Out [Текст]  :  Elementary Teacher's book / Sue Kay [et al.]. 

- [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 202 p. + with Test CD. - 10 

4. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2014. - 639 с. 

31New Inside Out [Текст]  : intermediate Teacher's book / Sue Kay [et al.]. - [б. 

м.] : Macmillan, [2017]. - 196 p. + with Test CD. - 10 

5. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 
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Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2014. - 511 с. 31  

6. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  : uppere Intermediate Coursebook / 

L. Clandfield, R. R. Benne ; with odditional material by A. Jeffries. - [б. м.] : 

Macmillan, [2014]. - 157 p. + Campbell, Robert Globale : workbook / R. 

Campbell, A. Tennant  (16 p.) + CD-ROM. 112  

7. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) 

для обучения  

специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Казахский (русский) язык  

Код K(R)Ya -11102 

Тип ООД ОК 

Уровень курса/ 

дисциплины 

бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1, 2 

Количество кредитов 6 (10) 

Ф.И.О. Жоканасова Х.М., Кырыкбаева Б. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватели 

Цель курса воспитание уважения к государственному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление государственного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

казахского языка. 

Пререквизиты курса дисциплина «Казахский язык» (бакалавриат, Уровень В1, В2). 

Краткое содержание 

курса 

Содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 1, 2 семестры 

Компетенции Компетенция коммуникативная: 

Знать: содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на 

казахском языке для получения и передачи научной информации, читать 

литературу общественно-политического характера; оформлять 

извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести 

беседы, делать сообщения и доклады на казахском и языке темы, 

связанные со специальностью и научной работой магистранта, а также на 

общественно-политические и социальные темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного экзамена по темам специальности 

и по диссертационной работе в форме сообщения, информации, доклада; 

диалогической речи, позволяющей принимать магистранту участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и 

специальностью, а также вести беседу на социальные и общественно -

политические темы. 
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Рекомендуемая 

литература 

1. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу құралы : 

деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 384 бет. 8 

2. Шваб К. Төртінші индустриялық революция // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 200 бет. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по развитию 

навыков аудирования и говорения на казахском языке с упражнениями и 

ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : ИП "Романенко Елена 

Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 4-е изд., 

перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

5. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық мамандықтарында 

оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - 

Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. - 100  

6. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие для 

начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. - 7 

7. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. стереотип. - Астана : Фолиант, 

2016. - 216 бет. 15  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) 

для обучения  

специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Современная история Казахстана 

Код SIK -1107 

Тип ООД ОК 

Уровень курса/ 

дисциплины 

бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Оскембай А.А., Жанбосинова А.С. 

Ученая степень и звание К.и.н. и д.и.н., доценты 

Цель курса сформировать научное представления об основных закономерностях и 

тенденциях становления и развития человеческого общества на 

современной территории Казахстана на конкретном историческом 

материале. 

Пререквизиты курса изучение курса «Современная история Казахстана» основывается на 

знаниях, умениях и навыках студентов по основам географии, всемирной 

истории, обществоведения, «Человек. Общество. Право». 

Краткое содержание 

курса 

история – это не только сумма знаний о прошлом, но это и всегда и 

историческое мышления, позволяющее яснее осознавать свое положение 

в современном мире, четко определять свою гражданскую позицию и 

свое отношение к происходящим событиям и явлениям, глубоко 

раскрывать и понимать их сущность и направленность. История 

Казахстана воспитывает национальную гордость и патриотизм.   по 

специальности. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 1 семестры 
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Компетенции Компетенция коммуникативная: 

Знать: содержание основных разделов истории Казахстана; 

Уметь: применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 

общении. 

Иметь навыки: владеть системными знаниями об основных периодах, 

процессах и ключевых событиях истории Казахстана; понимать 

причинно-следственные связи и уметь анализировать ключевые 

проблемы Отечественной истории; владеть системными знаниями об 

основных периодах, процессах и ключевых событиях истории 

Казахстана; понимать причинно-следственные связи и уметь 

анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; определять и 

обосновывать свое отношение к различным версиям и оценкам 

исторических событий и личностей. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Бернард А. Антропология тарихы мен теориясы // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 240 бет. 

2. Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : учеб. 

для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы : [б. 

и.], 2013. - 358 с. 10  

3. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов / 

Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Политология-социология 

Код PS-1106 

Тип ООД КВ 

Уровень курса/ 

дисциплины 

бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шуршитбай М., Рякова Е.Г. 

Ученая степень и звание Магистры, ст.преподаватели 

Цель курса формирование у будущего специалиста элементов научного 

социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему 

преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и 

процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться 

в политической действительности, выработать у них научный подход к 

оценке тех или иных социальных и политических событий и явлений, 

вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры. 

Пререквизиты курса «Современная история Казахстана», школьные дисциплины 

«История», «Человек и общество» 

Краткое содержание курса объект и предмет социологии и политологии; социологическая 

перспектива и воображение; основные этапы развития 

социологического и политического знания; методология 

социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные 

группы, организации и институты; социальное неравенство и 
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социальная стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское общество; политическое 

развитие и модернизация; политическая культура и идеология; 

стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Форма итогового контроля Экзамен 2 семестры 

Компетенции В результате изучения дисциплины «Политология-социология» 

студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности 

функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области 

социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично 

использовать альтернативные, новые и/или инновационные 

социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и 

уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации 

(«критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных компетенций социальной подготовки (личностные, 

межкультурные, гражданские компетенции) позволяют ему во всей 

полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур, готовности к 

активному и демократическому участию; обладает умением жить 

вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать 

в себе принятие и понимание другого человека.  

Рекомендуемая литература 1. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. 

2. Козырев, Г. И. Основы социологии и политологии [Текст]  : учеб.  

для сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - 5 

3. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. высших 

учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы : Эверо, 2014. - 384 с. 

25  

4. Демидов, Н. М. Основы социологии и политологии [Текст]  : учеб.  

для сред. проф. образования / Н. М. Демидов. - 12-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2014. - 208 с 10  

5. Соловьев, А. И. Политология [Текст]  : учеб. для вузов / А. И. 

Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 415 с. - 5  

6. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. Пугачев, А. 

И. Соловьев.- 5-е изд., перераб.- М. : Кнорус, 2015.- 520 с. 2  

7. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 5  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Название Основы экономики и предпринимательства 

Код ОЕР-1105 

Тип ООД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 (3) 

Ф.И.О. Ситникова Е.С. 

Ученая степень и звание  

Цель курса изучить основные закономерности экономического развития общества, 

основы микро-макроэкономики. 

Пререквизиты курса Знания в рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии и др., а также истории Казахстана, культурологии, умение 

конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при написании 

письменных самостоятельных работ. 

Краткое содержание курса понятие рыночного равновесия и уметь использовать метод 

сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм 

под влиянием изменений экзогенных переменных в различных 

рыночных структурах 

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестры 

Компетенции Мировоззренческие: 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и 

предпринимательства» студент 

должен знать: 

- понятие рыночного равновесия и уметь использовать метод 

сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм 

под влиянием изменений экзогенных переменных в различных 

рыночных структурах; 

- понимать, как достигается общее равновесие в экономике, уметь 

объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства; 

 должен уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и 

макроэкономики; 

- анализировать   поведения домохозяйств и фирм в различных 

рыночных структурах; 

-компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, 

отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами; 

- владеть навыками самостоятельного принятия эффективных 

решений на основе анализа и оценки экономической ситуации.  

Рекомендуемая литература 1. Дональд Ф. Куратко Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика // 

«Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 480 бет. 

2. Рахметулина Ж. Б. Сборник тестовых вопросов к ВОУД по 

дисциплине Экономическая теория / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 26 

3. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013.- 368с. 1  

4. Казиева, А. Н. Основы экономической теории [Текст]  : учеб. 

пособие / А. Н. Казиева. - Алматы : Book Plus, 2013. - 206 с. – 1 

 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 
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обучения  специальности 

(ступени) 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Основы права 

Код ОР-1105 

Тип ООД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 (3) 

Ф.И.О. Дюсембаева С. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса расширение и углубление знаний студентов, формирование 

социально-правовой адаптации и мировоззрений обучающихся, 

повышение их правовой культуры и правосознания, знать отрасли 

права и уметь применять нормы права на практике. 

Пререквизиты курса Знания в рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии и др., а также истории Казахстана, культурологии, умение 

конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при написании 

письменных самостоятельных работ. 

Краткое содержание курса право и свобода, обязанности человека и гражданина; действующие 

нормативно-правовые акты Республики Казахстан, правильно 

понимать их применение в пространстве; знать и различать отрасли 

права, основные понятия и категории каждой отрасли права; 

основные вопросы юридической ответственности в соответствии с их 

видами; 

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестры 

Компетенции Компетенции: Мировоззренческие: 

В результате изучения дисциплины «Основы права» студент 

должен знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; 

действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их применение в пространстве; знать и 

различать отрасли права, основные понятия и категории каждой 

отрасли права; основные вопросы юридической ответственности в 

соответствии с их видами; 

должен уметь: анализировать нормативные правовые акты, 

государственно-правовую структуру общества, субъектов 

государственной власти и механизм его осуществления; 

владеть навыками при возникновении в повседневной жизни 

вопросов связанных с проблемами государства и права навыками по 

правильному применению нормативно-правовых актов. 

Рекомендуемая литература 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и 

доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Ботаника 

Код Bot -11202 

Тип БД ОК 
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Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1, 2 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Формирование у будущих специалистов знаний об основных 

признаков внешнего и внутреннего строения вегетативных и 

генеративных органов, размножений и систематике растений. 

Пререквизиты курса Школьная биология 

Краткое содержание курса Структурные организации растений, строение растительной клетки, 

общие представления о тканях растений, классификация тканей и их 

характеристика. Внешнее и внутренне строение вегетативных и 

генеративных  органов растений. Общие сведения о размножении 

растений. Классификация низших и высших растений. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-2 семестры 

Компетенции - знать: основные характеристики внешнего и внутреннего строения 

растений, их клеток, тканей и органов, онтогенетических и сезонных 

изменений, способы размножения и расселения; 

- уметь: изготовлять временные препараты различных тканей и 

органов растений; работать с микроскопом и другими 

увеличительными устройствами; 

- владеть навыками определения растений и морфологического 

описания растений.  

Компетенции:  выбор оптимальной модели профессионального 

изучения биологических объектов с учётом реальной ситуации; 

познакомить с научными принципами биологического и 

экологического познания, научить видеть их истоки; развить умение 

выдвигать и решать проблемы, планировать и ставить наблюдения и 

эксперименты; умение представлять результаты своих исследований. 

Рекомендуемая литература 1. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. және 

Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 155 бет. 

2. Методическое руководство по проведению учебной практики 

по ботанике [Текст]  / [А. Б. Бегенов [и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 78 с. - 3 

3. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений 

[Текст]  : практикум : учеб. пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 181 с. - 2  

4. Лотова, Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений [Текст]  : учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 7-е, 

стереотип. - М. : Ленанд, 2018. - 512 с. : ил. 1  

5. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений 

[Текст]  : практикум : учеб. пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 181 с. - 2  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Зоология 

Код Zoo -11203 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 
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Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1, 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

Ученая степень и звание Магистры биологии, ст.преподаватель и преподаватель 

Цель курса Сформировать у студентов комплексные научные знания о 

разнообразии беспозвоночных, морфо-биологических особенностях, 

жизнедеятельности, происхождении, развитии, распространении, 

значение беспозвоночных животных в биосфере и человеческой 

жизни.  

Пререквизиты курса Школьная биология 

Краткое содержание курса Курс предусматривает многообразие беспозвоночных животных, 

взаимодействие с окружающей средой, этапы эволюционной 

развитии, морфо-биоэкологические адаптациясы, анализ жизненного 

цикла, морфологии, сохранение биоразнообразии животных. 

Основные закономерности эволюции животных и филогения 

основных групп животных.  

Форма итогового контроля Экзамен 1-2 семестры 

Компетенции Знать: классификацию животных, особенности организации каждого 

типа животных, процессы жизнедеятельности, экологию; развитие и 

онтогенез, распределение, значение основных таксономических 

групп, систематику, филогению крупных групп животных. 

уметь: самостоятельно определять виды животных, морфологические 

исследование и освоить методику наблюдение за животными 

естественных средах обитания; освоить научные зоологические, 

экологические термины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен 

магистранттарына арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы : Эверо, 

2014.- 2-ші бөлім.- 368 бет.-25 экз 

2. Қарменова Б.Қ., Бурунбетова Қ.Қ. Омыртқалылар зоологиясының 

зертханалық жұмыстары : оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-116 бет.-24 экз  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Биометрия  

Код Biom-1201 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Кабатаева Ж.К., Оразов А.Е. 

Ученая степень и звание Магистрт биологии, преподаватель 

Цель курса изучение методов анализа биологических и медицинских явлений, 

развитие статистического мышления, планирование эксперимента и 

подбор адекватных методов математической обработки данных 

экспериментов и наблюдений. 

Пререквизиты курса Школьные курсы математики и биологии. 
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Краткое содержание курса Предмет и основные понятия биометрии. Признаки их свойства. 

Классификация признаков. Причины варьирования результатов 

наблюдений. Способы группировки первичных данных. Таблицы, 

статистические ряды, техника построения вариационных рядов, 

графики вариационных рядов. Основные характеристики варьирующих 

объектов. Средние величины. Показатели вариации. Характерные 

черты варьирования. Случайные события. Вероятность события и ее 

свойства. Выборочный метод и оценка генеральных параметров. 

Генеральная совокупность и выборка. Интервальные оценки. Критерии 

достоверности оценок. Статистические гипотезы и их проверка. 

Параметрические критерии. Непараметрические критерии. Оценка 

биологически активных веществ. Дисперсионный анализ. 

Корреляционный анализ. 

Форма итогового контроля Экзамен 2 семестры 

Компетенции Знать: способы взятия выборки в зависимости от характера 

распределения единиц генеральной совокупности; упорядочение 

данных – построение вариационных рядов, их графическое 

изображение; характеристику совокупности с помощью основных 

параметров; проведение сравнений совокупностей; определение 

достоверности различий показателей; основы дисперсионного анализа. 

Уметь: проводить корреляционный анализ, устанавливать взаимосвязи 

между признаками и процессами. 

Иметь навыки: использования полученных знаний для 

математической обработки результатов научных исследований 

Рекомендуемая литература Биометрия в MS EXCEL [Текст]  : учеб. пособие / Е. Я. Лебедько [и 

др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 172 с. 1 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Учебная практика 

Код UP 

Тип МП 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 2 

Ф.И.О. Ведущие преподаватели кафедры 

Ученая степень и звание  

Цель курса ознакомить студентов с методами полевых исследований по 

ботаническим и зоологическим направлениям. 

Пререквизиты курса весь комплекс дисциплин по ботаническим и зоологическим 

направлениям 

Краткое содержание курса Для прохождения учебной практики необходимо своевременное 

прибытие на практику, имея дневник, рабочую учебную программу 

практики, подчиняться действующим правилам действующих 

посещаемых объектов, а также выполнять требования руководителя по 

выполнению намеченных заданий. Изучить и строго соблюдать 

правила техники безопасности и ведения в полевых условиях.  

Вести индивидуальный дневник практики, участвовать в научно-

исследовательской работе в соответствии с учебной программой 

практики. Запрещается самовольно отлучаться с места практики. По 

окончанию практики представить руководителю практики письменный 
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отчет и дневник практики. Представить отчет по практике для 

экспертизы комиссии по приему документации на кафедре биологии. 

Этапы проведения полевых практик: подготовительный, полевой, 

камеральный.  

Подготовительный этап предусматривает, проведение установочной 

конференции и ознакомление студентов: 

1. с программой учебной практики; 

2. с техникой безопасности и ведения себя в полевых условиях; 

3. изучение методики научных полевых исследований; 

4. изучение природных условий района практики по имеющимся 

литературным и интернет источникам; 

5. составление предварительной тропы и планирование маршрутов 

исследуемой местности; 

6. с требованием ведения дневника и отчетной документации; 

7. решение организационно-хозяйственных и технических вопросов 

(разбивка на бригады, подготовка необходимого оборудования, 

снаряжения и транспортных средств и др.). 

Полевой этап включает в себя следующие виды работ: 

1) выезд и обустройство полевой базы; 

2) ознакомление с местом практики – обзорная экскурсия; 

3) рекогносцированные маршруты; 

4) полевая экспедиция по сбору гербарного материала; 

5) полевая экспедиция по сбору беспозвоночных животных; 

6) Полевая экспедиция по наблюдению за позвоночными животными 

(полевая съемка); 

7) Предварительная камеральная обработка собранного материала. 

Камеральный этап: правильно произвести камеральную обработку, 

сдать отчет и дневники по учебной практике. Итоговая конференция, 

обмен мнениями и рекомендациями по проведению учебной практики. 

Компетенции Компетенции: после завершения курса студент должен уметь: 

- работать с учебной, научной и справочной литературой 

(определителями); 

- проводить наблюдения в природных условиях за растениями и 

животными; 

- правильно производить сбор коллекционного материала (гербарий, 

коллекции насекомых и влажные препараты позвоночных); 

- правильно проводить камеральную обработку собранного материала;  

- правильно хранить коллекционный материал. 

Методы преподавания словесный, наглядный, поисковый, экскурсионный, практический 

Методы/формы оценки дифференцированный зачет (оценка по практике и защита отчета). 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу, успешно защитить отчет и 

получить зачет. 
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Приложение 2 

Структура набора (курсов, юнит) 2017 г.: 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины Кол. 

кред. по 

ECTS 

Семе

стр 

OOД ОК Fil -2108 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД ОК POIYa -

2210 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

БД ОК PK(R)Ya -

2209 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БД КВ OPBI -

2205 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Организация и планирование биологических 

исследований 

Organization and planning of biological research 

5 3 

ПД ОК BK -2306 Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cell 

5 4 

БД ОК Mat -2209 Математика 

Математика 

Mathematics 

5 3 

БД ОК Him -2210 Химия 

Химия 

Chemistry 

5 3 

БД ОК Fiz -2211 Физика  

Физика  

Physics 

5 3 

БД КВ Den -2201 Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

5 4 

Gb -2201 Гидробиология 

Гидробиология 

Hydrobiology 

БД КВ ER -2202 Экология растений  

Өсімдіктер экологиясы 

Ecology of plants 

5 4 

Limn -

2202 

Лимнология 

Лимнология 

Limnology 

ПД КВ 
EkZh -

2303 

Экология животных 

Жануарлар экологиясы 

Animals ecology 

5 4 

Hydr -

2303 

Гидроэкология 

Гидроэкология 

Hydroecology 

БД КВ 

R -2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 4 

БД КВ 
OAK -

2202 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 
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МП 

PM 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

2 4 

ДМ 

DP 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

2 3,4 

 Итого  70  
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Приложение 2А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Название Философия 

Код Fil -2108 

Тип ООД ОК 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шуршитбай Б. 

Ученая степень и звание К.ф.н., ст.преподаватель 

Цель курса способствовать выработке у будущих специалистов адекватных 

мировоззренческих ориентиров в современном сложном и 

динамичном мире. 

Пререквизиты курса Всемирной истории, Современной истории Казахстана, 

Культурологии, Этнопсихологии, Экологии, Основ экономической 

теории, Логики. Умение работать с литературой: конспектировать, 

анализировать, подбирать, работать с картотекой и т.д. Студент 

должен уметь писать рефераты, доклады и конспектировать 

первоисточники. 

Краткое содержание курса Знание философии необходимо для общего развития каждого 

человека, т.к. оно аккумулирует в себе не просто знание (самых 

разных областей познания), но и приучает к культуре мышления, 

обеспечивает студентов концептуальной системой мироотношения. 

Формирование подлинно научного мировоззрения предполагает 

выявление личностного отношения студента к содержанию 

изучаемого материала. Дает знание основ истории философии, 

онтологии, гносеологии, владение основными философскими 

категориями, которые используются всеми науками. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции Компетенции: компетенции общей образованности: 

- обладать базовыми знаниями в области философии 

способствующих формированию высокообразованной 

интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной 

мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 

точку зрения, предлагать новые решения;  

экономическое и организационно-управленческие компетенции:  

уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Мировоззренческая компетенция: 

Знать: основные эпистемологические модели, формы и методы 

донаучного, научного и вненаучного познания; 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

осмысливать и анализировать реалии современной теории и 

практики; 

Иметь навыки: ведения самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, применять методологические и методические знания в 

проведении научного исследования, написания научных статей, 

тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых 

столах, дискуссиях и диспутах. 
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Рекомендуемая литература 1. Джонсон Д. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан  

Дерридаға дейін // «Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 

2018. – 216 бет  

2. Қазақбаева Ж.Р. Философия негіздері : оқу-әдістемелік құралы.- 

Қарағанды : Ақнұр, 2013.-302 бет.-50 экз 

3. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби 

ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік 

Кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 бет.- 25  экз. 

4. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. - 

Алматы : TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 бет.). – 15 экз.  

5. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы, 2018.- 360 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз 

6. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. Сократтан 

Дерридаға дейін : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 

216 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 84 экз  

7. Есіркепова Г.К. Философия : оқу құралы.-Алматы : Альманах, 

2017.- 158 бет.- 2 экз.  

8. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы 

: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-Т.1 Антика философиясы.- 408 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық»).- 88 экз  

9. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы 

: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- Т.2 Орта ғасыр философиясы. - 400 

бет. - (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық»).- 88 экз  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Профессиональный казахский (русский) язык  

Код PK (R) Ya -2209 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 2 (3) 

Ф.И.О. Кырыкбаева Б., Жоканасова Х.М. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватели 

Цель курса воспитание уважения к государственному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

государственного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности казахского языка. 

Пререквизиты курса казахский (русский) язык; знание структуры языка; умение работать 

со славарем. 

Краткое содержание курса содержание курса казахского языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 
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основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции компетенции общей образованности: 

- обладать базовыми знаниями в области казахского языка 

способствующих формированию высокообразованной 

интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной 

мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других 

народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 

точку зрения, предлагать новые решения;  

экономическое и организационно-управленческие компетенции: 

используя полученные знания по профессиональному казахскому 

языку, уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Рекомендуемая литература 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 4-е 

изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 

136 с. 7 

3. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : 

пособие для начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. 

Романенко. - 6-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена 

Игоревна", 2013. - 136 с. - 7 

4. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по 

развитию навыков аудирования и говорения на казахском языке с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : ИП 

"Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

5. Ширажиева, А. Б. Қазақ тілі. Сборник тестов по казахскому 

[Текст]  / А. Б. Ширажиева и [др.] ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы :  [б. и.], 2014. - 114 с. - 15 

6. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу құралы 

: деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 384 бет. 

8 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Профессионально – ориентированный инностранный язык 

Код POIYa -2210 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 2 (3) 

Ф.И.О. Хан Г.О. и Чжан Е.Е. 

Ученая степень и звание доценты 

Цель курса Целью курса является обеспечение практического овладения языком в 
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пределах тех грамматических и лексических тем, которые включены в 

программу и учебник 2 курса. Овладение языковыми средствами 

предусматривается в процессе формирования речевых навыков и 

умений. 

Пререквизиты курса Технический перевод. Устный, двусторонний перевод. Теория и 

практика перевода. Деловой иностранный язык. Художественный 

перевод. 

Краткое содержание курса  

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции - в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

коммуникативные компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 

точку зрения, предлагать новые решения; 

профессионально-педагогические компетенции: 

- в области научной и научно-педагогической деятельности в 

образовательных учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Зенгин, О. Английский язык для специальностей 

"Биотехнология", "Биология", "Экология" [Текст]  : [учебно-метод. 

пособие] / О. Зенгин, Ж. С.  Калкабекова, А. А. Ганюкова. - Алматы : 

ССК, 2017. - 264 с. - 25  

3. Holtzman E. Lysosomes: S Survey / E. Holtzman.- [репринт. изд. 

1980 г.].-New York : Springer – Verlag, [2016?]-298 p.- 1  

4. Microbiology And Virology [Текст]  : educational manual / I. S. 

Savitskaya [et al.]. - Almaty : Kazakh University , 2014. - 158 p. - ISBN 

97860104032221 : 3   

5. Chloroplasts / edit. J. Reinert.- [репринт. изд. 1980 г.].- New York 

: Springer – Verlag, [2016?]- 240 p.- 1   

6. Botany [Текст]  : textbook / [S. K. Imankulova and other] ; Ministry 

of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [б. и.], 

2016. - 280 p. 20  

7. Batyrova, K. I. Introduction to Biology [Текст]  : textbook / K. I. 

Batyrova, D. K. Aydarbaeva ; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [б. и.], 2016. - 316 p. 15  

8. Genetics [Текст]  : textbook / [D. K. Aydarbaeva and other] ; 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty 

:  [б. и.], 2016. - 243 p. 15  

9. Izbassarova, R. Sh. Methodology of teaching biology [Текст]  : 

textbook / R. Sh. Izbassarova, K. A. Zhumagulova ; Ministry of education 

and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of 

higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 376 p. - 15  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Организация и планирование биологических исследований 

Код OPBI-2205 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 
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Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса приобретение студентом компетенций использования современных 

методов в организации и планировании биологических 

исследовании. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Курс предусматривает методы биологического исследования, их 

уровни, эмпирический, экспериментально-теоретический, 

теоретический, метатеоретический. Виды экспериментов 

(лабраторный, вегетационный, полевой). Структура и содержание 

этапов исследовательского процесса, составление методик 

исследования по определенным вопросам и общим принципам  

планирования полевого эксперимента, планирование наблюдений и 

учетов, ведение документаций по научным опытам и наблюдениям, 

проведение камеральной обработки результатов и статистической 

их обработки. Правила написания научных отчетов, статей и 

магистерских диссертаций. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции Знать методологию научных исследований, пути планирования и 

организации исследований; 

уметь проводить, планировать научные исследования, правильно 

применять в  них методы исследования;  

иметь навыки:профессиональных специальных терминов. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература Проведение форсайтных исследований в области биозащиты и 

биобезопасности в Республике Казахстан [Текст]  : моногр. / Б. Б. 

Мамраев [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск 

: Изд-во ВКГУ, 2010. - 151 с. 10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Дендрология 

Код Den-2201 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание Доцент, к.б.н. 

Цель курса Целью изучения дисциплины «Дендрология» является 

профессиональная подготовка инженеров – технологов в области 

морфологии, анатомии, систематики, экологии, биологии древесных 

растений. 

Пререквизиты курса Ботаника 

Краткое содержание курса Основные разделы: Дендрология наука изучающая жизненные 

формы, экологию, основы интродукции, филогенетическую систему 

и характеристику древесных растений из отделов Голосеменных и 

Покрытосеменных и др. 
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Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции В результате изучения дендрологии студенты должны: 

Знать: лесообразующие виды древесных растений, произрастающие на 

территории Казахстана и СНГ; лесообразующие виды древесных 

растений, интродуцированные в Казахстане; методику фенологических 

наблюдений. 

На основе знаний морфологии и биологии древесных растений студенты 

должны. 

Уметь: давать оценку состоянию ассортимента древесных и 

кустарниковых видов природных зон Республики; проводить подбор 

ассортимента древесных растений в соответствии с их экологией. 

Иметь навыки: прогнозирования урожайности семян основных пород  

лесообразователей; применения мер по сохранению видов древесных 

растений, вошедших в Красную книгу. Проведения оценки и подбора 

ассортимента деревьев, кустарников и травянистых растений для 

озеленения городов и населенных мест. 

Компетенции: Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональная, коммуникативная, самоменеджмента. 

Рекомендуемая литература Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум для СПО / 

В. Ф. Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. - 2 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Гидробиология 

Код Gb -2201 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Карменова Б.К, Ануарбеков С.М. 

Ученая степень и звание Магистры биологии, старшие преподаватели 

Цель курса Дать студентам знания о гидроэкосистеме как среде обитания, 

функциональной деятельности и распространении гидробионтов. 

Пререквизиты курса Зоология, биометрия 

Краткое содержание курса Предметом изучения являются основные направления развития 

гидробиологии, состоящей из разделов, изучающих новые 

абиотические факторы водоемов, мировой океан и континентальные 

водоемы, их классификацию, основные сообщества населения 

гидросферы продукцию, загрязнение и самоочищение водоемов, 

антропогенные воздействия на гидросферу. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции -знать: абиотические факторы водной среды, такие как температура, 

соленость, насыщение кислородом, свет, водородный показатель 

(РН); вертикальное распределение температуры, кислорода и РН в 

разнотипных водоемах; первичную и вторичную продукцию и 

методы ее определения; биолимнологическую структуру 

гидросферы; население литорали, бентали и профундали; группы 

гидробионтов, учавствующих в самоочищении водоемов; 

- уметь: определить тип гидроэкосистемы по динамике 

абиотических факторов, набору видов индикаторов (фитопланктона, 

зоопланктона и зообентоса); рассчитать количественные показатели 
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(численность, биомассу и продукцию) и выделить доминирующие 

популяции гидробионтов; 

- владеть навыками: приемами и техникой работы с водными 

объектами; методами анатомических, морфологических и 

таксономическихисследований биологических объектов, 

приготовление объекта к исследованию, фиксация. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 324 с. 10 

2. Минсаринова Б. Қ. Жалпы гидробиология  : учебное пособие 

/ Б. Қ. Минсаринова, Б. Е. Есжанов. - Алматы : Қазақ университетi, 

2017. - 438 с. – 5 экз 

3. Сейтбаев Қ.Ж. Жалпы гидробиология : учебное пособие.- 

Алматы : Дәуір, 2012.- 480 с.-50 экз 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Экология растений 

Код ER -2202 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Изучение основных экологических характеристик растений и их 

классификации. Знание основных закономерностей взаимодействия 

компонентов биосферы; всестороннее ознакомление студентов с 

основными закономерностями взаимосвязи в отношениях между 

растениями и средой обитания, какие именно экологические 

факторы, когда и в каких сочетаниях влияют на растения, изменяя 

их форму, строение, развитие, размножение и место растений в 

природе среди других организмов. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Экология растений вычленяет растения из тесно переплетенного 

комплекса организмов биосферы и исследует характерное 

поведение отдельных видов растений в зависимости от условий 

окружающей среды и влияния внешних факторов на состав 

растительного покрова и конкуренцию между отдельными 

растениями в фитоценозе. Основные закономерности  

взаимодействия компонентов биосферы с растениями, разработка 

мероприятий по охране растений и рациональное 

природопользования; основные закономерности взаимосвязи в 

отношениях между растениями и средой обитания; экологические 

факторы и их влияния на растения, измение их формы, строение, 

развитие, размножение и место растений в природе среди других 

организмов. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции Знать: экологические группы и жизненные формы растений, 
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термины и понятия данного курса; влияние факторов среды на 

морфологию растений, закономерности изменения численности и 

структуры популяций, характер размножения, пространственное 

распространение растений; формирование их в экологические 

группы растений, характер роста, питание и пищевые межвидовые и 

внутрипопуляционные взаимоотношения, модели потока энергии в 

трофической цепи, биоценотические взаимоотношения популяций. 

Уметь: различать растения по внутри- и межвидовым 

взаимодействиям; объяснять их роль в биосфере и т.д. Оценить 

степень зависимости распространения вида от факторов среды, 

установить связь морфологического строения организма от среды 

обитания, установить возрастную, половую и размерную структуру 

популяции, установить характер питания и пищевые 

межпопуляционные и внутривидовые взаимоотношения особей, 

определить характер размножения и стадии развития организма. 

Навыки: теоретическое знания применять на практике при анализе и 

разработке мероприятий по сохранению и охране растений с учетом 

основных процессов, механизмов взаимодействия и 

функциональных связях в системе растение – среда. 

Рекомендуемая литература 1. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - М. : 

Изд-во МГУ, 2011. - 799 с. : ил. 3  

2. Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения 

[Текст]  : [учеб. пособие] / В. М. Басов. - Изд. 4-е. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2011. - 155 с. 3 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Лимнология 

Код Limn -2202 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б. 

Ученая степень и звание к.б.н., ст.преподаватель 

Цель курса Сформировать у студентов теоретические знания о разделах 

гидрологии, о химических и биологических аспектах озёр и других 

пресных водоёмов, в том числе и водохранилищах.  

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Предмет и задачи, методы, основные этапы развития лимнологии. 

Биология океана. Океанология. Лимнологическая катастрофа. 

Пигментация воды 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции Знать: пигментацию воды, биологическое разнообразие 

представленных видов, изменение химического состава воды; 

Уметь: применяет знания лимнологии в практической и 

исследовательской деятельности; 

Иметь навыки:  в постановке опытов, проведения анализа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Рекомендуемая литература 1. Лопух П.С., Якушко О.Ф. Общая лимнология Учебное пособие 

для студентов географического факультета. — Минск: БГУ, 2011. 

— 366с. 

2. Gharibreza M., Ashraf M.A. Applied Limnology: Comprehensive 

View from Watershed Tokyo: Springer, 2014. — 204 p. 

3. Зилов Е.А. Общая лимноэкология. В 2-х томах. Том 1 Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2013. – 122 с. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические. ИКТ, проектное обучение  

Методы/формы оценки модульно-рейтинговая технология, технология критериального 

оценивания достижений студентов. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Гидроэкология 

Код Hydr-2303 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

Ученая степень и звание Магистры биологии, ст.преподаватель и преподаватель 

Цель курса является изучение населения гидросферы во взаимосвязи с 

окружающей средой, а также знакомство с биологическими 

явлениями в водоемах, происходящими в результате взаимосвязи 

живых компонентов друг с другом и с неживой природой. Таким 

образом, гидроэкология знакомит студентов с экологическими 

аспектами той части биосферы, которая лежит в пределах водной 

оболочки Земли.  

Пререквизиты курса Зоология, биометрия 

Краткое содержание курса Видовой состав, жизненные формы населения гидросферы и 

экологические основы жизнедеятельности гидробионтов, а также 

иметь представление о водных экосистемах и их продуктивности, о 

роли внутриводоемных процессов в формировании качества воды и 

охране биогидросферы. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции знать: основные законы и принципы гидроэкологии;  научные 

основы мониторинга гидросферы;  правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспечения 

водоснабжения, защиты гидросферы; основные гидробионты как 

индикаторы качества вод. 

уметь: вести отбор проб воды, грунтов, фиксировать образцы для 

последующего определения численности и видового состава 

планктонных организмов и бентоса; определять видовой состав 

основных гидробионтов, составлять гербарий макрофитов; 

рассчитать биомассу и продуктивность основных групп 

гидробионтов; составить карту зарастания водоема или его части; 

владеть: основными методами качественной оценки природных вод; 

методами расчета индекса загрязненности вод. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 324 с. 10 

2. Логинова, Е.В., Лопух, П.С. Гидроэкология (курс лекций) 
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Минск: БГУ, 2012. –350 с., электронный ресурс. 

3. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 324 с. 10 

4. Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. 

Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2014. - 368 с. : ил. 10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Экология животных 

Код EkZh-2303 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, старший преподаватель 

Цель курса Рассмотреть экологические группы животных. 

Пререквизиты курса Латинский язык, зоология, ботаника 

Краткое содержание курса Изучает экологию организмов, основные методы экологии 

животных, общие представления об экологических факторах и 

закономерностях их действия на организмы. Рассматривает 

экологические группы животных, особенности взаимодействия 

животных организмов с экологическими факторами. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции Знать: закономерности устойчивого функционирования и 

взаимодействия со средой животных, влияние человека на 

животный мир, приспособления животных к условиям обитания, 

мероприятия по охране окружающей среды, влияние человека на 

животный мир, изменение экологических систем биосферы; 

Уметь: характеризовать закономерности и принципы формирования 

популяций и биогеоценозов, их функциональных и структурных 

особенностей;  

Иметь навыки: организации природоведческой работы в школе: на 

уроках, во внеурочной и внеклассной работе, при проведении 

экскурсий, прокладке экологических троп. 

Рекомендуемая литература 1. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-144 бет.-15 экз 

2. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : оқу құралы.- 

Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 бет.-1 экз 

3. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы : оқу құралы.- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет.-

26 экз 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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(ступени)  

 

Название Основы антикоррупционной культуры  

Код OAK - 2202 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 2 (3) 

Ф.И.О. Кусманова Л.Е. 

Ученая степень и звание Магистр, ст.преподаватель 

Цель курса формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, 

осуществляемой субъектами противодействия коррупции по 

сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, 

отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой 

терпимости к явлению коррупции в студенческой среде. 

Пререквизиты курса Современная история Казахстана, основы права 

Краткое содержание курса изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов 

совершенствования социально-экономических отношений, как 

условий для формирования антикоррупционной культуры, 

правового противодействия развитию коррупции в Республике 

Казахстан; изучение реформ государственного управления, 

направленные на противодействие коррупции, изучение 

особенностей формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных группах, особенности морально-этической 

ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, 

религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной 

культуры общества, психологические особенности природы 

коррупционного поведения. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции знать: основные определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоруупционной культуры в различных социальных группах, 

меры ответственности за коррупционные правонарушения в 

различных сферах; 

уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности 

органов государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с 

социальным явлением;  

владеть: умением распознавать коррупцию как элемент социально-

политической жизни общества в международном и национальном 

контексте, анализом деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции и принимать в ней участие, навыками 

формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных средах. 

Быть компетентными: в области деятельности, осуществляемой 

субъектами противодействия коррупции по сохранению и 

укреплению в обществе системы ценностей, отражающей 

нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к 

явлению коррупции. 

Рекомендуемая литература 1. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, 

А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак 

университетi, 2014. - 110 с. 18 
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2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для 

бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : 

Юрайт, 2016.- 367 с. 2 

3. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / 

под общей редакцией д. б. н., профессора Б. С. Абдрасилова. – 

Астана: Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, 2016. – 176 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Религиоведение 

Код Rel -2201 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 4 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шуршитпай М. 

Ученая степень и звание Магистр, ст.преподаватель 

Цель курса Программа предназначена для студентов, изучающих 

религиоведение в качестве обязательной общеобразовательной 

гуманитарной дисциплины История Казахстана 

Пререквизиты курса Современная история Казахстана, основы права 

Краткое содержание курса История религии – составная часть религиоведения. Функции 

истории религии как науки. Методы подхода к изучению 

конкретных религий: исторический, сравнительный, аналитический, 

синтетический и др. Основные школы в изучении истории религии: 

мифологическая, историческая, эволюционистская, 

антиэволюционистская и другие. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Компетенции Знать: теоретические основы религиоведческой науки, основные 

религиозные картины мира, системы ценностей, этические нормы 

мировых религий и их значение для развития и совершенствования 

общества, в т. ч. в Казахстане; принципы межконфессионального 

согласия в Казахстане.  

Уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению 

конкретной ситуации в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, 

касающиеся религиозной жизни в современном обществе. 

Иметь навыки: анализа информации о религии из различных 

источников. 

Рекомендуемая литература 1. Тимошинов, В. И. Религиоведение: вера, мораль, обычаи в 

идеологии мировой истории [Текст]  : [учеб. пособие] / В. И. 

Тимошинов. - Алматы :  [б. и.], 2016. - 180 с. - 50   

2. Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие для вузов / 

Я. Ф. Трофимов, В. А. Иванова.- Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 

329 с. 5  

3. Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб. для вузов / Щ. Г. 

Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-

М, 2015.- 335 с. 1  

4. Религиоведение [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / под 

ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 2017. - 371 с. - 25  
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Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Приложение 3 

Структура набора (курсов, юнит) 2016 г.: 

Цикл 

дисцип

лин 

Код 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины Кол. 

кред. по 

ECTS 

Семе

стр 

БД КВ MB -3210 Молекулалық биология 

Молекулярная биология 

Molecular biology 

5 5 

ПД ОК Mik -3311 Микробиология  

Микробиология 

Microbiology 

3 5 

ПД КВ 
BMB -

3303 

Ботаникадағы биоиндикациялық әдістер 

Биоиндикационные методы в ботанике 

Bio-indication methods in Botany 

5 6 

PEOOS -

3303 

Практикум по экологии и охране окружающей среды 

Экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша 

практикум 

Workshop on ecology and environment 

EMVO -

3303 

Экологический мониторинг водных объектов 

Су нысандарының экологиялық мониторингі 

Ecological monitoring of water objects 

ПД КВ OPBI -

3304 

Организация и планирование биологических 

исследований 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Organization and planning of biological research 

5 6 

OZZh -

3304 

Жануарлар әлімін сақтау және қорғау 

Охрана и защита животного населения 

Protection of animal population 

BMOKV -

3304 

Биологические методы оценки качества вод  

Су сапасын биологиялық бағалау әдістері 

Biological methods of evaluating water quality 

ПД КВ BrRSO -

3305 

Биоразнообразие растений, его сохранение и охрана 

Өсімдіктер биоалуантүрлілігі, оны сақтау және қорғау 

Plant biodiversity, its conservation and protection 

5 6 

BOS -

3305 

Биомониторинг окружающей среды 

Қоршаған ортаның биомониторингі 

Biomonitoring of the environment 

EEVO -

3305 

Экологическая экспертиза водных объектов 

Су нысандарына экологиялық экспертиза  

Ecological examination of water objects 

БД КВ BedT -

3206 

Биотехнологияға кіріспе 

Введение в биотехнологию 

Introduction to biotechnology 

5 6 

OB -3206 Биотехнология негіздері 

Основы биотехнологии 

Fundamentals of Biotechnology 

MbBt -

3206 

Микробиологическая биотехнология 

Микробиологиялық биотехнология  

Microbiological biotechnology 

БД КВ FRR -

3207 

Өсімдіктердің өсуі мен даму физиологиясы 

Физиология роста и развития растении 

Physiology of plant growth and development 

5 6 

FPP -3207 Өсімдіктердегі физиологиялық үрдістер 

Физиологические процессы в растениях 

Physiological processes in plants 
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OFR -

3207 

Общая физиология растений 

Жалпы өсімдіктер физиологиясы 

Physiological processes in plants 

БД КВ GOSR -

3208 

Генетика өсімдіктер селекциясы негіздерімен  

Генетика с основами селекции растений 

Genetics with the basics of plant breeding 

7 5 

GOSZh -

3208 

Генетика жануарлар селекциясы негіздерімен  

Генетика с основами селекции животных 

Genetics with the basics of animal breeding 

OG -3208 Общая генетика  

Жалпы генетика 

General genetics 

БД КВ 

Den -3309 

Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

5 5 

PG -3209 

Паразитология, гельминтология  

Паразитология, гельминтология  

Parasitology, helminthology 

MGI -

3209 

Методы гидробиологии и ихтиологии 

Гидробиология және ихтиология әдістемелері 

Methods of Hydrobiology and ichthyology 

ПД КВ 

ОG -3310 

Гидробиология негіздері 

Основы гидробиологии 

Fundamentals of Hydrobiology 

7 6 

GI -3310 

Гидробиология және ихтиология 

Гидробиология и ихтиология  

Hydrobiology and Ichthyology 

Gbot -

3310 

Гидроботаника 

Гидроботаника 

Hydrobotanics 

БД КВ 

Bio -3313 

Биогеография 

Биогеография 

Biogeography 

5 5 

O -3313 

Орнитология 

Орнитология 

Ornithology 

ER -3213 Экология растений  

Өсімдіктер экологиясы 

Ecology of plants 

БД КВ FF -3214 Фитодизайн и флористика 

Фитодизайн және флористика  

Phytodesign and floristry 

5 5 

T -3214 Териология 

Териология 

Teriology 

Gb -3214 

Гидробиология 

Гидробиология 

Hydrobiology 

МП 

PM 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

2 6 

 Итого  64  
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Приложение 3А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третьего года обучения, набор 2016 года) 

 

Название Микробиология   

Код Мik -3311 

Тип ПД ОК 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 2 (3) 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Изучить многообразие микробного мира на Земле, рассмотреть 

особенности морфологии, систематики и физиологии групп 

микроорганизмов, изучить влияние факторов внешней среды на 

микроорганизмы, важнейшие биохимические процессы, вызываемые 

микроорганизмами, и их практическое значение 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Мир микроорганизмов, их распространение в природе и роль в 

круговороте веществ. Основные разделы микробиологии. Методы 

изучения микроорганизмов. Морфология и систематика 

микроорганизмов. Температура среды. Психрофильные. мезофильные и 

термофильные организмы. Пастеризация и стерилизация. 

Холодоустойчивость микроорганизмов. Видимый свет. 

Ультрафиолетовые луки. Радиоактивное излучение. Их влияние на 

микробы. Влажность среды. Гидрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции Знать закономерности воздействия факторов на жизнедеятельность 

микрорганизмов, об ответной реакции на действие как отдельного, так и 

совокупности факторов, об основных процессах и механизмах 

взаимодействия и функциональных связях; 

Уметь: правильно применять на практике методы микробиологии,  

 проводить анализ материалов исследования;  

иметь навыки: работы с основными объектами, явлениями и 

процессами, связанными с   микробиологией, использования методов 

научного исследования. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А. Л. 

Ивчатов, В. И. Малов.- М.: ИНФРА-М5, 2011.- 218с.2 

2. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. 

А. Ванькова, Л. И. Войно.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 287с. 1 

3. Нетрусов, А. И. Микробиология[Текст] : учеб. для вузов / А. И. 

Нетрусов, И. Б. Котова.- М.: Академия, 2012.- 384 с. 5 

4. Тлепов, А. А. Микробиология [Текст]  : учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки РК. - Алматы 

:  [б. и.], 2014. - 250 с. - 10 

5. Тлепов, А. А. Микробиология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

А. А. Тлепов. - Алматы : Эверо, 2014. - 314 с. - 25 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Название Организация и планирование биологических исследований 

Код OPBI-2205 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса приобретение студентом компетенций использования современных 

методов в организации и планировании биологических исследовании. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Курс предусматривает методы биологического исследования, их 

уровни, эмпирический, экспериментально-теоретический, 

теоретический, метатеоретический. Виды экспериментов (лабраторный, 

вегетационный, полевой). Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса, составление методик исследования по 

определенным вопросам и общим принципам  планирования полевого 

эксперимента, планирование наблюдений и учетов, ведение 

документаций по научным опытам и наблюдениям, проведение 

камеральной обработки результатов и статистической их обработки. 

Правила написания научных отчетов, статей и магистерских 

диссертаций. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции Знать методологию научных исследований, пути планирования и 

организации исследований; 

уметь проводить, планировать научные исследования, правильно 

применять в  них методы исследования;  

иметь навыки:профессиональных специальных терминов. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература Мамраев [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2010. - 151 с. 10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Экологический мониторинг водных объектов 

Код EMVO -3303 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Ознакомить студентов с главнейшими структурными особенности 

морских и континентальных водных экосистем и с основными 

применяемыми методами исследований в гидробиологии (водной 

экологии) 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Курс предусматривает ознакомление с основными особенностями 
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водной среды как среды обитания организмов (гидробионтов); 

знакомство с основными жизненными формами водных организмов 

(планктон, нектон, бентос, нектобентос, пелагобентос, нейстон, 

плейстон, перифитон); с вертикальной зональностью океанов, морей и 

озер, с зональностью рек; ознакомление с основными методами и 

подходами к исследованию водных экосистем разных типов, пелагиали 

и бентали, способами анализа и интерпретации полученных результатов 

в гидробиологии. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции знать: жизненные формы водных организмов (планктон, нектон, бентос, 

нектобентос, пелагобентос, нейстон, плейстон, перифитон); 

вертикальную зональность океанов, морей и озер, рек; основные методы 

и подходы к исследованию водных экосистем разных типов, пелагиали 

и бентали.  

уметь: использовать лабораторные оборудования, проводить полевые 

исследования, проводить обработку собранного материала, 

анализировать. 

Иметь навыки: анализа и интерпретации полученных результатов в 

гидробиологии. 

Рекомендуемая литература 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 

324 с. 1 

2. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. Ашықбаев, Б. 

А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 бет.-10 экз  

3. Карменова, Б. Қ. Бунақденелілер биологиясы  : монография / Б. Қ. 

Карменова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2017. - 141 бет. – 2 экз 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита презентаций, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Охрана и защита животного населения  

Код OZZh -3304 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Прокопов К.П., Кабатаева Ж.К. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент и магисрт биологии, преподаватель 

Цель курса Расширение и углубление знаний студентов о природных зонах, их 

животном мире и необходимости его охраны; о роли животных в 

формировании и сохранении окружающей среды и динамического 

природного равновесия; Формирование у студентов убеждения о 

необходимости рационального использования животного мира и 

реализации практических мер по воспроизводству и охране природных 

ресурсов. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Особо охраняемые природные территории Қазақстана. Защита 

животного мира. Красная Книга Казахстана.  редкие виды животных 

Казахстана. Защиат млекопитающих, птиц, земнофодных, рыб.  

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции Знать: Определения понятий особо охраняемые природные территории: 
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заповедник, заказник, национальный парк; Основные заповедники 

Казахстана; Принципы организации заповедников. Современное 

состояние животного мира на территории Казахстана. Краснокнижные 

виды. Факторы, лимитирующие численность разных видов. Правила 

охраны природы. 

уметь: Объяснять необходимость охраны видов,создания охраняемых 

территорий, Составлять информационные описания видов животных, 

Заботится о животных. Получать необходимую информацию, работая с 

литературой, с сетью Интернет.  

Иметь навыки: Составление информационных описании видов 

животных, исследование состояние животных. Получения необходимых 

информации  

Рекомендуемая литература 1. Дүрмекбаева Ш.Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы  / 

Ш. Дүрмекбаева, С. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. – 160 с.  

2. Қазақстан Қызыл кітабы беттерінен: омыртқалы жануарлар - По 

страницам Красной книги Казахстана: позвоночные животные. - 

Алматы: Алматы кітап, 2012. - 128 б.  

3. Редкие и исчезающие виды растений и животных казахстанской части 

Алтай-Саянского экорегиона: в 2 ч. Ч. 2: Редкие и исчезающие виды 

животных / сост. С. В. Стариков. - Усть-Каменогорск, 2009. – 61 с. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита презентаций, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Экологическая экспертиза водных объектов  

Код EEVO-3305 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Ознакомить студентов с главнейшими структурными особенности 

морских и континентальных водных экосистем и с основными 

применяемыми методами исследований в гидробиологии (водной 

экологии). Также ознакомить с источниками  загрязнения водной среды  

и  применяемыми мерами по  снижении данных загрязнений. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Курс предусматривает ознакомление с основными особенностями 

водной среды как среды обитания организмов (гидробионтов); 

знакомство с основными жизненными формами водных организмов 

(планктон, нектон, бентос, нектобентос, пелагобентос, нейстон, 

плейстон, перифитон); с вертикальной зональностью океанов, морей и 

озер, с зональностью рек; ознакомление с основными методами и 

подходами к исследованию водных экосистем разных типов, с методами 

проведения экологической экспертизы водных объектов, оценки 

загрязнения водной среды и пути снижения данных загрязнений. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции знать: жизненные формы водных организмов (планктон, нектон, бентос, 

нектобентос, пелагобентос, нейстон, плейстон, перифитон); 

вертикальную зональность океанов, морей и озер, рек; основные методы 

экологической экспертизы водных объектов.   
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уметь: использовать лабораторные оборудования, проводить полевые 

исследования, проводить обработку собранного материала, 

анализировать. 

иметь навыки: анализа и интерпретации полученных результатов в 

гидробиологии. 

Рекомендуемая литература Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита презентаций, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Биологические методы оценки качества вод  

Код BMOKV -3304 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ д. исциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Ознакомление студентов с методологическими основами 

биологического контроля за состоянием водных экосистем и качества 

воды, основными способами биологической индикации природных и 

антропогенно трансформированных водоемов. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Задачи биоиндикации водных экосистем. Стрессовые факторы в водных 

экосистемах. Становление биоиндикации водоемов.  

Методы оценки сапробности водоемов. Индикаторная значимость 

различных групп гидробионтов. Оценка трофности водоемов. 

Разнообразие современных методов биоиндикации.  

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции знать: стрессовые факторы в водных экосистемах. Основные 

индикаторные группы водных организмов. Органическое загрязнение и 

токсическое загрязнение. Естественное содержание органики и 

токсикантов в водоемах. Антропогенное загрязнение и его источники. 

Биогенные элементы, их источники в водных экосистемах. 

Эвтрофирование. Понятие о сапробности водоемов. Организмы – 

олигосапробы, мезосапробы, полисапробы. Шкала для оценки 

сапробности водоемов Кольквитца и Марссона. Оценка трофности 

водоемов по зоопланктону и зообентосу. 

уметь: использовать лабораторные оборудования, проводить полевые 

исследования, проводить обработку собранного материала, 

анализировать 

иметь навыки: сравнительного анализа состава гидробионтов из 

олигосапробного и полисапробного водоемов (по результатам 

лабораторного разбора проб зообентоса).  

Рекомендуемая литература Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология [Текст]  : учеб. для сред. 

спец. учеб. заведений / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - М. : ИНФРА - М, 

2011. - 217 с. 2 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита презентаций, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 
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Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Микробиологическая биотехнология 

Код MbBt-3206 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат  

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, ст.преподаватель 

Цель курса Целью преподавания курса «Микробиологическая биотехнология» 

является общеобразовательная и профессиональная подготовка 

бакалавров, освоение обучающимся посредством теоретических и 

практических занятий навыков по производству биотехнологической 

продукции микробиологического происхождения.  

Пререквизиты курса Микробиология 

Краткое содержание курса История микробиологической биотехнологии. Микробиологические 

аспекты биотехнологии. Промышленные микроорганизмы. 

Микробиологические ферментные системы для промышленных 

процессов. Важность и разнообразие микробных продуктов. Основы 

управления ростом и метаболизмом микробов. Микробиологический 

синтез. Белок одноклеточных организмов. Выращивание микробной 

биомассы. Биотехнологическое производство аминокислот, 

органических кислот и других веществ. Биотехнология 

микроорганизмов в охране окружающей среды. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции В результате изучения дисциплины «Микробиологическая биотехнология» 

студент должен  

Знать: сущность, механизмы и закономерности процессов жизнедеятельности 

микроорганизмов;  основные достижения и тенденции развития 

биотехнологии;  современные методы генетической инженерии, белковой 

инженерии, инженерной энзимологии, хромосомной инженерии, клеточной 

инженерии;  важнейшие технологические процессы переработки 

растительного и животного сырья и производства пищевых продуктов;  

методы анализа важнейших соединений живых организмов и методы 

исследования процессов их жизнедеятельности.  

Уметь: использовать знания  фундаментальных наук в своей практической 

работе для решения конкретных исследовательских, информационно-

поисковых, методических задач в различных отраслях биотехнологии;  

использовать современное лабораторное оборудование;  планировать, 

организовывать и  проводить научные исследования, производственную 

работу.  

Иметь навыки: в области научных исследований, необходимых для 

проведения самостоятельной научно-исследовательской работы; создания и 

использования моделей для описания и прогнозирования различных 

биотехнологических процессов и явлений. 

Рекомендуемая литература 1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с. 

2. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии : учебно-

метод. пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 132 с. 

3. Аубакиров, Х. Ә. Биотехнология: лабораторный практикум / Х. А. 

Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 212 стр. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 
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Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Введение в биотехнологию 

Код BedT -3206 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат  

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г. К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, старший преподаватель 

Цель курса Целью курса «Введение в биотехнологию» является ознакомление 

учащихся с оборудованием биотехнологической лаборатории и 

получение навыков работы в стерильных условиях, освоение методик 

получения стерильных культур, микроразмножения и культивирования 

материала на питательных средах, формирование у учащихся 

представлений о современных научных разработках в области 

биотехнологии. 

Пререквизиты курса Микробиология, ботаника 

Краткое содержание курса История биотехнологии. Техника безопасности ведения лабораторных 

работ. Организация и оборудование лаборатории биотехнологии. Типы 

микроскопирования и приготовление препаратов. Приготовление 

питательных сред, пассирование и получение чистых культур. Участие 

микроорганизмов в различных видах брожения. Основные этапы 

микроклонального размножения. Интродукция полученных растений. 

Криосохранение. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции В результате освоения дисциплины «Введение в биотехнологию» студент 

должен 

Знать: 

- организацию биотехнологической лаборатории, биотехнологические 

способы получения полезных для человека соединений 

- традиционные биотехнологические процессы, используемые в 

промышленности 

- принципы и методы микроклонального размножения растений 

Уметь: 

- готовить стерильные питательные среды 

- работать с целевыми продуктами 

- применять полученные знания на практических занятиях 

Иметь навыки: 

- работы на оборудовании стерильной биотехнологической лаборатории 

- культивирования растительного материала «in vitro» 

Рекомендуемая литература 1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии: учебно-

метод. пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева; МОН РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 132 с.  

2. Калашникова Е.А. Клеточная инженерия растений./ Учебное пособие, 

РГАУ-МСХА, 2012. - 318 с. 

3. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с 

4. Аубакиров Х.Ә. Биотехнология: зертханалық жұмыстар практикумы / 

Х.Ә. Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. – А.: ЖК "Отан", 2014. - 212. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 
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Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Генетика с основами селекции растений 

Код GOSR -3208 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О. Абилова М.С., Ахмадиева К.Б. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель и магистр биологии, преподаватель 

Цель курса Сформировать у студентов теоретические знания о классической и 

современной генетике с основами селекции растений на основе 

изучения основных закономерностей наследственности и изменчивости 

организмов на примере растений, выяснения особенности передачи 

наследственной информации, методов исследования генетических 

свойств живых организмов и закрепление студентами теоретического 

материала в процессе анализа модельных генетических экспериментов, 

решения генетических задач разных уровней сложности по изучаемым 

разделам.  

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Предмет и задачи, методы, основные этапы развития генетики. 

Цитологические основы наследственности. Закономерности 

наследования признаков и принципы наследственности. Хромосомная 

теория наследственности. Нехромосомное наследование. Изменчивость, 

методы ее изучения. Структура и функции гена. Молекулярные 

механизмы реализации наследственной информации. Генетические 

основы онтогенеза. Генетика популяций. Генетические основы селекции 

растений. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции Знать: базовое представление о материальных основах 

наследственности и изменчивости, о молекулярных механизмах 

реализации наследственной информации, закономерностях 

наследования признаков, возможностях и путях направленного 

изменения организмов.  

Уметь: применяет знания генетики в практической и исследовательской 

деятельности. 

Иметь навыки: в постановке опытов, проведения генетического анализа, 

решать задачи по генетике 

Рекомендуемая литература 1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3  

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: 

выгоды и риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; 

М-во образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии 

растений. - Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  

: [учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для 

с.-х. вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / 
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В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Методы преподавания словесные, наглядные, практические. ИКТ, проектное обучение  

Методы/формы оценки модульно-рейтинговая технология, технология критериального 

оценивания достижений студентов. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Генетика с основами селекции животных 

Код GOSZh -3208 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О. Абилова М.С., Ахмадиева К.Б. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель и магистр биологии, преподаватель 

Цель курса Сформировать у студентов теоретические знания о классической и 

современной генетике с основами селекции животных на основе 

изучения основных закономерностей наследственности и изменчивости 

организмов на примере животных, выяснения особенности передачи 

наследственной информации, методов исследования генетических 

свойств живых организмов и закрепление студентами теоретического 

материала в процессе анализа модельных генетических экспериментов, 

решения генетических задач разных уровней сложности по изучаемым 

разделам.  

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Предмет и задачи, методы, основные этапы развития генетики. 

Цитологические основы наследственности. Закономерности 

наследования признаков и принципы наследственности. Хромосомная 

теория наследственности. Нехромосомное наследование. Изменчивость, 

методы ее изучения. Структура и функции гена. Молекулярные 

механизмы реализации наследственной информации. Генетические 

основы онтогенеза. Генетика популяций. Генетические основы селекции 

животных. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции Знать: базовое представление о материальных основах 

наследственности и изменчивости, о молекулярных механизмах 

реализации наследственной информации, закономерностях 

наследования признаков, возможностях и путях направленного 

изменения организмов.  

Уметь: применяет знания генетики в практической и исследовательской 

деятельности. 

Иметь навыки:  в постановке опытов, проведения генетического 

анализа, решать задачи по генетике 

Рекомендуемая литература 1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3 

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: 

выгоды и риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; 

М-во образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии 

растений. - Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  

: [учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 
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Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для 

с.-х. вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / 

В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Методы преподавания словесные, наглядные, практические. ИКТ, проектное обучение  

Методы/формы оценки модульно-рейтинговая технология, технология критериального 

оценивания достижений студентов. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Общая генетика  

Код OG -3208 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О. Абилова М.С., Ахмадиева К.Б. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель и магистр биологии, преподаватель 

Цель курса Сформировать у студентов теоретические знания о классической и 

современной генетике на основе изучения основных закономерностей 

наследственности и изменчивости организмов на примере живых 

организмов, выяснения особенности передачи наследственной 

информации, методов исследования генетических свойств живых 

организмов и закрепление студентами теоретического материала в 

процессе анализа модельных генетических экспериментов, решения 

генетических задач разных уровней сложности по изучаемым разделам.  

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Предмет и задачи, методы, основные этапы развития генетики. 

Цитологические основы наследственности. Закономерности 

наследования признаков и принципы наследственности. Хромосомная 

теория наследственности. Нехромосомное наследование. Изменчивость, 

методы ее изучения. Структура и функции гена. Молекулярные 

механизмы реализации наследственной информации. Генетические 

основы онтогенеза. Генетика популяций. Генетика человека. 

Генетические основы селекции. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции Знать: базовое представление о материальных основах 

наследственности и изменчивости, о молекулярных механизмах 

реализации наследственной информации, закономерностях 

наследования признаков, возможностях и путях направленного 

изменения организмов.  

Уметь: применяет знания генетики в практической и исследовательской 

деятельности. 

Иметь навыки:  в постановке опытов, проведения генетического 

анализа, решать задачи по генетике 

Рекомендуемая литература 1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3  

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: 

выгоды и риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; 
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М-во образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии 

растений. - Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  

: [учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для 

с.-х. вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / 

В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Методы преподавания словесные, наглядные, практические. ИКТ, проектное обучение  

Методы/формы оценки модульно-рейтинговая технология, технология критериального 

оценивания достижений студентов. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Дендрология 

Код Den-3309 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание Доцент, к.б.н. 

Цель курса Целью изучения дисциплины «Дендрология» является 

профессиональная подготовка инженеров – технологов в области 

морфологии, анатомии, систематики, экологии, биологии древесных 

растений. 

Пререквизиты курса Ботаника 

Краткое содержание курса Основные разделы: Дендрология наука изучающая жизненные формы, 

экологию, основы интродукции, филогенетическую систему и 

характеристику древесных растений из отделов Голосеменных и 

Покрытосеменных и др. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции В результате изучения дендрологии студенты должны: 

Знать: лесообразующие виды древесных растений, произрастающие на 

территории Казахстана и СНГ; лесообразующие виды древесных растений, 

интродуцированные в Казахстане; методику фенологических наблюдений. 

На основе знаний морфологии и биологии древесных растений студенты 

должны. 

Уметь: давать оценку состоянию ассортимента древесных и кустарниковых 

видов природных зон Республики; проводить подбор ассортимента древесных 

растений в соответствии с их экологией. 

Иметь навыки: прогнозирования урожайности семян основных пород  

лесообразователей; применения мер по сохранению видов древесных 

растений, вошедших в Красную книгу. Проведения оценки и подбора 

ассортимента деревьев, кустарников и травянистых растений для озеленения 

городов и населенных мест. 

Компетенции: Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональная, коммуникативная, самоменеджмента. 
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Рекомендуемая литература Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум для СПО / В. 

Ф. Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. - 2 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Основы биотехнологии 

Код ОВ-3206 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, ст.преподаватель 

Цель курса Знать основные термины и понятия биотехнологии, основные 

представления о биообъектах и методов работы с ними; основные 

принципы организации биотехнологического производства, его 

иерархическую структуру, методы оценки эффективности 

производства, принципиальную схему биотехнологического 

производства, экономические критерии оптимизации производства, 

особенности моделирования, масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов; закономерности кинетики 

роста микроорганизмов и образования продуктов метаболизма; методы 

культивирования; важнейшие производства промышленной, 

медицинской, сельскохозяйственной, экологической биотехнологии.  

Пререквизиты курса Микробиология 

Краткое содержание курса Основы биотехнологии, основные биообъекты и методы работы с 

ними. Основные принципы организации биотехнологического 

производства, его иерархическая структура, методы оценки 

эффективности производства, принципиальная схема 

биотехнологического производства, экономические критерии 

оптимизации производства, особенности моделирования, 

масштабирования и оптимизации биотехнологических схем и 

процессов.  

Закономерности кинетики роста микроорганизмов и образования 

продуктов метаболизма; методы культивирования. Основы 

энзимологии, методы иммобилизации ферментов и клеток. Важнейшие 

производства промышленной, медицинской, сельскохозяйственной, 

экологической биотехнологии. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции В результате изучения данной дисциплины студент должен обладать 

умениями и навыками, выраженными в следующих компетенциях: 

Иметь представление:  

- об основах биотехнологии, основных биообъектах и методов работы 

с ними;  

- об основных принципах организации биотехнологического 

производства, об его иерархической структуре, методах оценки 

эффективности производства, принципиальной схеме 

биотехнологического производства, экономических критериях 

оптимизации производства, особенностях моделирования, 

масштабирования и оптимизации биотехнологических схем и 

процессов;   
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- о закономерности кинетики роста микроорганизмов и образования 

продуктов метаболизма; методы культивирования;   

- об основах энзимологии, методах иммобилизации ферментов и 

клеток;  

- о важнейших производствах промышленной, медицинской, 

сельскохозяйственной, экологической биотехнологии.  

Знать:  

- основы биотехнологии, основные биообъекты и методы работы с 

ними;  

- основные принципы организации биотехнологического производства, 

его иерархическую структуру, методы оценки эффективности 

производства, принципиальную схему биотехнологического 

производства, экономические критерии оптимизации производства, 

особенности моделирования, масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов;   

- закономерности кинетики роста микроорганизмов и образования 

продуктов метаболизма; методы культивирования;   

- основы энзимологии, методы иммобилизации ферментов и клеток;  

- важнейшие производства промышленной, медицинской, 

сельскохозяйственной, экологической биотехнологии.  

Уметь:  

- выбрать рациональную схему биотехнологического производства 

заданного продукта, оценивать технологическую эффективность 

производства; 

- уметь выбирать лабораторное оборудование;   

- выбирать режим стерилизации; 

- проводить и планировать расчет на ЭВМ. 

Иметь навыки:  

- работы с основными объектами, явлениями и процессами, 

связанными с биотехнологией;  

- методами расчета основных параметров биотехнологических 

объектов и процессов;   

- методами очистки и стерилизации воздуха, конструирования и 

стерилизации питательных сред;   

- методами моделирования и масштабирования биотехнологического 

производства; 

- методами планирования, проведения и обработки 

биотехнологических экспериментов.  

Быть компетентным: 

- в области биотехнологических исследований; 

- в области биотехнологических проблем использования современных 

технологий; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

Рекомендуемая литература 1. Арыстанова Ш. Е. Өсімдіктер биотехнологиясының әдістері  : оқу 

құралы / Ш. Е. Арыстанова, Р. М. Тұрпанова. - Алматы : Эверо, 2017. - 

128 бет.-25 экз 

2. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с.10 

3. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: жоғары 

және төмен сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы  : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. – 5 экз 

4. Комекова Г.К., Китапбаева А.А. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ по биотехнологии. – У-Ка: ВКГУ, 

2016. – 131 с. 

5. Китапбаева А.А., Комекова Г.К. Өсімдіктер биотехнологиясы. – У-

Ка: ВКГУ, 2016. – 132 б. 
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Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Основы гидробиология 

Код OG-3310 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ануарбеков С.М. 

Ученая степень и звание Магистры биологии, ст.преподаватели 

Цель курса Цель основы гидробиологии изучение зкономерности биологических 

процессов происходящих в водоемах, исследуя связи и 

взаимоотношения между водными организмами и окружающей их 

средой как живой, так и мертвой. Дать студентам знания о 

гидроэкосистеме как среде обитания, функциональной деятельности и 

распространении гидробионтов. 

Пререквизиты курса Зоология, биометрия 

Краткое содержание курса Предметом изучения являются основные направления развития 

гидробиологии, состоящей из разделов, изучающих новые 

абиотические факторы водоемов, мировой океан и континентальные 

водоемы, их классификацию, основные сообщества населения 

гидросферы продукцию, загрязнение и самоочищение водоемов, 

антропогенные воздействия на гидросферу. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции -знать: абиотические факторы водной среды, такие как температура, 

соленость, насыщение кислородом, свет, водородный показатель (РН); 

вертикальное распределение температуры, кислорода и РН в 

разнотипных водоемах; первичную и вторичную продукцию и методы 

ее определения; биолимнологическую структуру гидросферы; 

население литорали, бентали и профундали; группы гидробионтов, 

учавствующих в самоочищении водоемов; 

- уметь: определить тип гидроэкосистемы по динамике абиотических 

факторов, набору видов индикаторов (фитопланктона, зоопланктона и 

зообентоса); рассчитать количественные показатели (численность, 

биомассу и продукцию) и выделить доминирующие популяции 

гидробионтов; 

- владеть навыками: приемами и техникой работы с водными 

объектами; методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов, 

приготовление объекта к исследованию, фиксация. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 

10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 
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обучения специальности 

(ступени) 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Гидроботаника 

Код Gbot -3310 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ахмадиев С.М. 

Ученая степень и звание Магистры биологии, ст.преподаватели 

Цель курса Цель гидроботаники изучение процессах зарастания водоемов и 

водотоков, таксономических и синтаксономических разнообразии 

растительного покрова, морфологии, физиологии, биологии и 

экологии водных макрофитов, роли их в природных экосистемах и 

жизни человека.  

Пререквизиты курса Ботаника 

Краткое содержание курса изучение флоры и растительности водоемов и водотоков, 

гербаризации водных растений и анализ флор, методы картирования и 

определения продуктивности водных фитоценозов, классификации 

растений вод и водной растительности. Гидроботанический 

терминология и определения сложных групп водных растений. 

Различные проблемы гидроботаники. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции - знать: гидроботаническую терминологию. Классификации растений 

водоемов и водной растительности описание водных фитоценозов, 

способы их обработки. Подходы к классификации и современная 

синтаксономия водной и прибрежно-водной растительности; 

- уметь: определить экологические группы растений водоемов; 

картировать растительности водоемов и водотоков; 

- владеть навыками: приемами и техникой работы с водными 

объектами; гербаризация водных растений, оформление коллекций. 

методами анатомических, морфологических и таксономических 

исследований биологических объектов, приготовление объекта к 

исследованию, фиксация. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 

10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Биогеография  

Код Bio -3213 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шарипханова А.С., Кабатаева Ж.К. 
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Ученая степень и звание К.б.н., доцент и магистр биологии, преподаватель 

Цель курса Ознакомление студентов с основами распространения животных и 

растительного покрова на поверхности Земного шара. Изучить  такие 

проблемы как причины современного распространения 

растительности и животных  и их сообществ, географию продукции и 

массы живого вещества планеты, принципы современного 

биогеографического расчленения суши и определения границ 

биогеографических регионов, географические особенности 

биотических отношений, характерные черты островных биомов и 

биот, антропогенные влияния на биомы и биоты в разных 

географических условиях с учетом экологических особенностей 

живых организмов и окружающей среды. 

Пререквизиты курса Курс «Биогеография» строится с учетом знаний, полученных 

студентами в школе по биологии, географии, химии и физике с целью 

дальнейшего их углубления и приобретения специальных знаний, 

умений и навыков. 

Краткое содержание курса «Биогеография» является одним из основных в естественнонаучном 

образовании, экологии как для исследования, оценки состояния и 

охраны экосистем и биосферы в целом биолог должен обладать 

суммой теоретических знаний и практических навыков в области 

биогеографии, позволяющих ему свободно решать профессиональные 

задачи. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции В соответствии с требованиями к подготовке специалистов, 

установленными в квалификационной характеристике, в результате 

изучения дисциплины «Биогеография» студенты должны: 

знать:  

- закономерностей распространения растений и животных по земному 

шару;  

- закономерности индикации при помощи определенных 

биогеографических особенностей (видовой состав, структура, 

динамика сообществ) таких свойств среды как запасы полезных 

ископаемых, уровень грунтовых вод, и др.;  

- о необходимых мероприятиях по рекультивации нарушенных в 

процессе горных разработок и других антропогенных воздействий, 

участков;  

- повышения продуктивности естественных и искусственных 

сообществ путем борьбы с вредными животными и сорными 

растениями,  

- пути создания высококультурных лесов, садов и полей;  

-о мероприятиях по охране природы, сохранения отдельных видов и их 

сообществ. 

- привитие умений и навыков использования полученных знаний для 

решения вопросов рационального использования растительных и 

животных ресурсов, основывающееся на знании. 

- применять полученные теоретические знания и практические навыки 

в практике собственных исследований. 

Компетенции: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен обладать 

умениями и навыками, выраженными в следующих компетенциях: 

Специальная компетентность – овладение студентом методики 

аналитического контроля и изучения объектов зоологии 

беспозвоночных, и овладении способностью исследования, 

наблюдения, анализа полученных данных. 

Коммуникативная компетентность – изучение данной дисциплины 

позволяет привить студентам коммуникативные качества, 

необходимые для установления и поддержания межличностного 



П ВКГУ 011-15 

контакта.  

Информационная компетентность – по результатам изучения данной 

дисциплины студенты овладевают навыками по самостоятельному 

поиску, анализу и отбору необходимой информации, касающейся 

современного состояния фауны, биологии и экологии объектов 

зоологии беспозвоночных. 

Интеллектуальная компетентность – изучение данной дисциплины 

прививает студентам умение логически мыслить, предлагать 

различные методы анализа конкретных объектов окружающей среды. 

Социальная компетентность – изучение данной дисциплины 

позволяет студентам адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях их профессиональной деятельности. 

Персональная компетентность – изучение данной дисциплины 

позволяет выявить индивидуальные профессионально-

психологические особенности каждого студента, способствовать 

повышению мотивации к обучению и саморазвитию обучающегося. 

Профильная компетентность – изучение данной дисциплины 

позволяет привить навыки и умения по разработке методик анализа 

объектов   зоологии и систематики растений. 

Рекомендуемая литература 1. Абишева Т.О. Биогеография негіздері  : оқулық / Т.О.Абишева. 

- Алматы : TechSmith, 2018. - 284 бет. – 15 экз.  

2. Мамытов Ж.Ү., Сағымбай Ө.Ж., Базарбаева Т.А., Темірбаева 

К.А. Биогеографиялық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме 

сөздігі.-Алматы : Қазақ университеті, 2013.-77 бет.-2 экз. 

3. Әбішева Т.Ө. Биогеография негіздері : оқулық.- Алматы : Отан, 

2018.-250 бет.- 10 экз.  

4. Биогеография : оқулық / Ж.Б. Шілдебаев, А.М. Сергеева, А. М. 

Темірова, Р.І. Ізімова.- Алматы : Дәуір, 2012.-368 бет.-50 экз  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Орнитология 

Код O-3313 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Прокопов К.П., Кабатаева Ж.К. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент, магистр биологии, преподаватель 

Цель курса изучить основы орнитологии как раздел зоологии изучающего птиц. 

Научить студентов-биологов изготавливать и правильно хранить 

разнообразные наглядные пособия, необходимые для использования в 

школьном кабинете биологии (чучела и скелеты позвоночных 

животных, сухие и влажные препараты, зоологические коллекции). 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Класс птицы. Анатомия птиц. Морфология птиц. Систематика птиц. 

Экологические группы птиц. Распространение птиц. Изчезающие виды 

птиц. Охрана птиц. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции - знать: характеристику класса птиц, их анатомическое, эколого-

физиологические особенности, периодические явления в жизни птиц, 
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их роль в экосистемах, видовой состав и особенности экологии птиц 

ВКО. Сформировать базу теоретических основ современных методов 

изготовления наглядных пособий, необходимых для использования в 

школьном кабинете биологии; 

- уметь: организовывать и проводить авиофаунистические 

исследования; выработать практические умения и навыки по 

изготовлению наглядных пособий в условиях школы; 

- владеть навыками: понятийным аппаратом современной 

орнитологии; владеть с методами ухода за наглядными пособиями и 

безопасного их хранения. 

Рекомендуемая литература 1. Есжанов Б.Е. Орнитология. / С.С. Көбегенова, С.Т. Нұртазин – 

Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 -272 б.  

2. Беркинбай О. және т.б. Қазақстан биоресурстары: жануарлар әлемі. / 

О.Беркінбай, Г.С.Шабдарбаева, М.Д. Хусаинов, М.Т. Акоев /  Алматы, 

2013 – 564 б.  

3. Есжанов Б.Е. Орнитология : оқулық / Б. Е. Есжанов, С. С. 

Көбегенова. С. Т. Нұртазин. - Алматы : Дәуір, 2011. - 272 бет. 

4. Пфандер П.В. 2012.  Реформа зоологической номенклатуры – 

решение «проблемы вида». –Пернатые хищники и их охрана, 2014: 

165–177. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита презентаций, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Экология растений 

Код ER -3213 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Изучение основных экологических характеристик растений и их 

классификации. Знание основных закономерностей взаимодействия 

компонентов биосферы; всестороннее ознакомление студентов с 

основными закономерностями взаимосвязи в отношениях между 

растениями и средой обитания, какие именно экологические факторы, 

когда и в каких сочетаниях влияют на растения, изменяя их форму, 

строение, развитие, размножение и место растений в природе среди 

других организмов. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Экология растений вычленяет растения из тесно переплетенного 

комплекса организмов биосферы и исследует характерное поведение 

отдельных видов растений в зависимости от условий окружающей 

среды и влияния внешних факторов на состав растительного покрова и 

конкуренцию между отдельными растениями в фитоценозе. Основные 

закономерности  взаимодействия компонентов биосферы с 

растениями, разработка мероприятий по охране растений и 

рациональное природопользования; основные закономерности 

взаимосвязи в отношениях между растениями и средой обитания; 

экологические факторы и их влияния на растения, измение их формы, 

строение, развитие, размножение и место растений в природе среди 
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других организмов. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции Знать: экологические группы и жизненные формы растений, термины 

и понятия данного курса; влияние факторов среды на морфологию 

растений, закономерности изменения численности и структуры 

популяций, характер размножения, пространственное распространение 

растений; формирование их в экологические группы растений, 

характер роста, питание и пищевые межвидовые и 

внутрипопуляционные взаимоотношения, модели потока энергии в 

трофической цепи, биоценотические взаимоотношения популяций. 

Уметь: различать растения по внутри- и межвидовым 

взаимодействиям; объяснять их роль в биосфере и т.д. Оценить 

степень зависимости распространения вида от факторов среды, 

установить связь морфологического строения организма от среды 

обитания, установить возрастную, половую и размерную структуру 

популяции, установить характер питания и пищевые 

межпопуляционные и внутривидовые взаимоотношения особей, 

определить характер размножения и стадии развития организма. 

Навыки: теоретическое знания применять на практике при анализе и 

разработке мероприятий по сохранению и охране растений с учетом 

основных процессов, механизмов взаимодействия и функциональных 

связях в системе растение – среда. 

Рекомендуемая литература 1. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - М. : Изд-

во МГУ, 2011. - 799 с. : ил. 3  

2. Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения 

[Текст]  : [учеб. пособие] / В. М. Басов. - Изд. 4-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 

2011. - 155 с. 3 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Фитодизайн и флористика 

Код FF -3214 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса освоение теоретических положений и практических навыков 

фитодизайна, как важного современного направления прикладного 

искусства. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Курс дает студентам представлений и знаний о биологических и 

декоративных свойствах цветочных растений,  информацию по 

вопросам истории становления флористики и аранжировки цветов, 

теории искусства цветочной композиции, построения цветочной 

композиции, декорирования офисных помещений и жилых интерьеров 

флористическими элементами, способов оформления и упаковки 

подарков, букетов, цветочных композиций. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 
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Компетенции Знать объект и предмет изучения фитодизайна, историю 

возникновения основных направлений флористики и фитодизайна; 

уметь правильно подбирать ассортимент цветочных растений и 

аксессуары в зависимости от стиля, тематики цветочной композиции;  

иметь навыки: работы основными техниками работы с 

флористическим материалом, современными приемами в оформлении 

с использованием растительных и искусственных материал. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Исаев, Ю. Н. Флористическая терминология в языках 

Туранского союза [Текст]  : [моногр.] / Ю. Н. Исаев ; М-во 

образования и науки РК, Тюркская акад. - Астана : Сарыарқа, 2011. - 

368 с.  

2. Рубер Таня Флористика. Новые идеи для декорирования; Арт-

Родник - Москва, 2012. - 703 c. 

3. Комнатное цветоводство и фитодизайн. - М.: Современная 

школа, 2016. - 304 c. 

4. Некрасова, М. А. Методы экологического управления. Медико-

экологический фитодизайн / М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина. - М.: 

Издательство Российского Университета дружбы народов, 2014. - 168 

c 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Паразитология, гельминтология 

Код PG -3209 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Карменова Б.К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, ст.преподаватель 

Цель курса Паразитологии и гельминтологии является обучение студентов 

знаниям, навыкам в области морфологии, анатомии, экологии 

паразитических животных и гельминтов необходимых для 

формирования научного мировоззрения будущего специалиста с 

учетом возросшего практического значения животных в 

хозяйственной деятельности человека; ознакомление с некоторыми 

современным методами паразитологических исследований.  

Пререквизиты курса Зоология, биометрия 

Краткое содержание курса Основные биологические принципы общей паразитологии. Влияние 

паразитов на организм хозяйна. Изменение основных функций тела 

паразитного образа жизни червей и ectoparasites. Адаптация 

жизненных циклов паразитов к жизненным циклам хозяев. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции Знать: 

- определение и историю понятия «паразитизм» и смежных с ним 

явлений; 

- происхождение паразитизма, пути адаптивной эволюции 

паразитических организмов и гельминтов; 

- разнообразие паразитических организмов и их распределение в 
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основных таксонов животного мира.  

Уметь: 

- анализировать и синтезировать изученный материал; 

- выделять наиболее характерные морфологические и 

биологические особенности тех или иных групп паразитических 

животных и гельминтов; 

- объяснить причинно-следственные связи экологических и 

эволюционных явлений, пользоваться определителем для 

определения паразитических животных; 

Иметь навыки: 

- владеть методами сбора, камеральной обработки материалов, 

вскрытия, приготовления фиксирования препаратов; 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1 Корнакова, Е. Е. Медицинская паразитология. Учебник / Е.Е. 

Корнакова. - М.: Academia, 2013. - 224 c. 

2. Корнакова, Е.Е. Медицинская паразитология / Е.Е. Корнакова. - 

М.: Академия (Academia), 2012. - 511 c. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Гидробиология и ихтиология 

Код GI -3310 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 6 

Количество кредитов 4 (7) 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ануарбеков С.М. 

Ученая степень и звание Магистры биологии, ст.преподаватели 

Цель курса теоретическое освоение основных разделов и физически 

обоснованное понимание возможности и роли методов при решении 

гидробиологических и ихтиологических задач; ознакомление 

студентов с основными объектами исследования гидробиологии и 

ихтиологии – водными экологическими системами, их структурными 

и функциональными особенностями, без знания которых невозможно 

рациональное использование биологических ресурсов, охрана 

гидросферы от загрязнения, научное прогнозирование ее состояния. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника 

Краткое содержание курса Формы тела рыб как адаптация к водной среды. Отличительные 

особенности строения кожи рыб от наземных позвоночных. 

методы по определению возраста.  Значение таксономической 

градации в рыбном хозяйстве ( вид, подвид, племя, раса, морфа). 

Роль температурного фактора в жизни водных организмов. 

Взаимосвязь между водными организмами и активной реакцией 

среды. Озера и водохранилища. Питание гидробионтов. Способы 

добывания пищи. Кормовые ресурсы и кормовая база гидробионтов. 

Рождаемость, смертность и выживаемость гидробионтов. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Компетенции Должен знать: анатомию рыб; особенности строения и 

функционирования основных систем органов рыб; особенности 

морфологии, физиологии и воспроизведения рыбного населения; 



П ВКГУ 011-15 

принципы классификации рыб;; о биологическом многообразии 

гидробионтов; о географическом распространении гидробионтов; о 

водных организмах и закономерностях их существования; 

уметь: классифицировать и систематизировать рыб; планировать 

мероприятия по охране и рациональному использованию рыб;  

владеть навыками: методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов 

(приготовление объекта к исследованию, фиксация, резка, окраска, 

микроскопия, препарирование, зарисовка, работа с коллекционным 

материалом и др.). планировать мероприятия по охране и 

рациональному использованию рыб и водных промысловых 

беспозвоночных; 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Сейтбаев Қ. Ж. Жалпы гидробиология  : оқу құралы / Қ. Ж. 

Сейтбаев. - Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  

: [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. 

- 324 с. 10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Гидробиология 

Код Gb -3214 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 5 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Карменова Б.К, Ануарбеков С.М. 

Ученая степень и звание Магистры биологии, старшие преподаватели 

Цель курса Дать студентам знания о гидроэкосистеме как среде обитания, 

функциональной деятельности и распространении гидробионтов. 

Пререквизиты курса Зоология, биометрия 

Краткое содержание курса Предметом изучения являются основные направления развития 

гидробиологии, состоящей из разделов, изучающих новые 

абиотические факторы водоемов, мировой океан и континентальные 

водоемы, их классификацию, основные сообщества населения 

гидросферы продукцию, загрязнение и самоочищение водоемов, 

антропогенные воздействия на гидросферу. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 
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Компетенции -знать: абиотические факторы водной среды, такие как температура, 

соленость, насыщение кислородом, свет, водородный показатель 

(РН); вертикальное распределение температуры, кислорода и РН в 

разнотипных водоемах; первичную и вторичную продукцию и 

методы ее определения; биолимнологическую структуру 

гидросферы; население литорали, бентали и профундали; группы 

гидробионтов, учавствующих в самоочищении водоемов; 

- уметь: определить тип гидроэкосистемы по динамике абиотических 

факторов, набору видов индикаторов (фитопланктона, зоопланктона 

и зообентоса); рассчитать количественные показатели (численность, 

биомассу и продукцию) и выделить доминирующие популяции 

гидробионтов; 

- владеть навыками: приемами и техникой работы с водными 

объектами; методами анатомических, морфологических и 

таксономическихисследований биологических объектов, 

приготовление объекта к исследованию, фиксация. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Сейтбаев Қ. Ж. Жалпы гидробиология  : оқу құралы / Қ. Ж. 

Сейтбаев. - Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  

: [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. 

- 324 с. 10 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Приложение 4 

Структура набора (курсов, юнит) 2015 г.: 

Цикл 

дисцип

лин 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Кол. 

кред. по 

ECTS 

Семе

стр 

БД КВ BP -4203 Биология почв 

Топырақ биологиясы 

Soil Biology 

5 7 

PABЕР -

4203 

Прикладные аспекты биологии и экологии почв 

Топырақ биологиясы мен экологиясының қолданбалы 

аспектілері 

Applied aspects of the biology and ecology of soils 

БД КВ EU -4204 Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolution studies 

5 7 

KSE -4204 Концепция современного естествознания 

Қазіргі жаратылыстану концепциясы 

Concepts of modern natural science 

БД КВ BrRSO -

4205 

Биоразнообразие растений, его сохранение и охрана 

Өсімдіктер биоалуантүрлілігі, оны сақтау және қорғау 

Plant biodiversity, its conservation and protection 

5 7 

BZhRK -

4205 

Биоразнообразие и животные ресурсы Казахстана 

Биоәралуандылық және Қазақстанның жануарлар 

ресурсы 

Biodiversity and animal resources of Kazakhstan 

ПД КВ POR -4317 Почвоведение с основами растениеводства 

Топырақтану өсімдіктану негіздерімен 

Soil with the basics of crop production 

5 7 

OP -4317 Основы почвоведения 

Топырақтану негіздері 

Fundamentals of soil science 

ПД КВ BR -4318 Биотехнология растений 

Өсімдіктер биотехнологиясы 

Plant Biotechnology 

5 7 

ЕОВ -4318 Экологические основы биотехнологии 

Биотехнологияның экологиялық негіздері 

Ecological bases of biotechnology 

ПД КВ FF -4319 Фитодизайн и флористика 

Фитодизайн және флористика  

Phytodesign and floristry 

5 7 

T -4319 Териология 

Териология 

Teriology 

МП PM Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

МП PM Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

12 8 

МИГА MFE Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 

4 8 
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МИГА MFE Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work (project) or handing 

over of state examinations on two profiling disciplines 

8 8 

 Итого  57  
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Приложение 4А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(четвертого года обучения, набор 2015 года) 

 

Название Биология почв 

Код BP -4203 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шарипханова А.С., Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент и магистр биологии, ст.преподаватель 

Цель курса знакомство студентов с качественными, функциональными и 

количественными характеристиками биоты почвы. Ознакомить с 

живой частью почвы, их особенностями жизни как почва среда 

обитания и изучить взаимосвязь почвенной биологии с другими 

науками в области конкретной науки, иметь навыки применения 

основных исследовательских проблем и методов на практике. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия, почвоведение с основами 

растениеводства 

Краткое содержание курса Почва, как среда обитания организмов. История зарождения и 

развития биологии почв. Место микроорганизмов в мире живого. 

История микробиологии. Развитие почвенной микробиологии и ее 

место у науках о почве. Участие микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе. Геохимическая функция микроорганизмов, их 

участие в биогенной миграции химических элементов. Биотические 

связи микроорганизмов и других живых систем в почве. 

Взаимодействия почвенных микроорганизмов с растениями. Влияние 

антропогенных факторов на почвенную биоту. Микробиологический 

мониторинг почвы. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции Знать: базовые теоретические понятия и определения дисциплины 

«Биология почв» причины изменений происходящих в 

микробиоценозе и микробиологической активности почв в 

агроценозах и возможных последствиях этих процессов для 

плодородия почв.  

уметь: охарактеризовать экологические условия местообитания 

почвенных организмов, описать структуру почвенных сообществ, 

оценить уровень потенциальной продуктивности и степень 

угнетенности рассматриваемого почвенного биоценоза;  

- ориентироваться в вопросах роли почвенной биоты в снижении 

урожайности в агроценозах и способах регулирования ее активности 

- осуществлять различные методы микроскопирования, методы 

посева на селективно-дифференциальные среды;  

владеть: методами сбора и определения основных групп 

педобионтных организмов;  

- теоретическими знаниями о микробиологических процессах 

происходящих в почвах;  

- навыками проведения микробиологического мониторинга почв  

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 
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2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. 

Тайжанов, А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : 

Фолиант, 2014.-392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Биоразнообразие и животные ресурсы Казахстана 

Код BZhRK -4205 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Получение теоретических знаний о базовых концепциях в изучении 

биоразнообразия и практических навыков в области проблем его 

сохранения; 

Овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на 

различных уровнях организации биосферы для практического 

применения в области экологического мониторинга, сохранения 

биологического разнообразия с учётом основных стратегий его 

восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого 

взаимодействия человека с природной средой и обществом. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Животный мир Казахстана и его проблемы в сфере экологии. 

Видовой состав фауны, наиболее распространенные представители. 

Флора на территории данного государства, ее своеобразие и 

богатство. Глобальная проблема: сохранить флору и фауну, пути ее 

разрешения. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции Знать:  основные таксономические группы позвоночных животных и 

хозяйственно полезных видов растительного покрова; 

Уметь: морфологическое изучение ресурсов  позвоночных животных, 

определять растения по систематическим признакаом 
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Иметь навыки: применять полученные теоретические знания для 

решения   практических задач. 

Рекомендуемая литература 1. Константинов В. М. Экологические основы природопользования: 

учебник / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе.- М.: Академия, 2013.- 

240 с. 

2. Божбанов А.Ж., Байбатшанов М.Қ. Экологиялық зоогеография 

негіздері : оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен.- 

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2013.-340 

бет. 

3. Нұрғазы Қ. Ш., Өміржанов Н. М.Зоогеография  : оқулық. - Алматы: 

Дәуір, 2014. - 364 с. 

4. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : учебное 

пособие.- Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 стр.-1 экз 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические. ИКТ, проектное обучение  

Методы/формы оценки модульно-рейтинговая технология, технология критериального 

оценивания достижений студентов. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Основы почвоведения 

Код OP -4317 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шарипханова А.С., Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент и магистр биологии, ст.преподаватель 

Цель курса дать будущему специалисту комплексное представление о 

происхождении и формировании почв, о минералогическом и 

химическом составе, о морфологических и физических свойствах 

почвы; о закономерностях их распространения на территории 

республики Казахстан. Сформировать базовые понятия в области 

земледелия и агрохимии. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Почвоведение как наука о почве. Факторы почвообразования. 

Почвообразовательный процесс. Генетическая характеристика 

почвенных горизонтов. Земная кора. Гипергенез. Почвообразующие 

породы Изучение горных пород и минералов по образцам. 

Морфология почв. Изучение морфологических признаков почв.  

Органическое вещество почв. Определение содержания гумуса в 

почве. Физические свойства почвы. Водные свойства почвы и водный 

режим почв. Почвенные коллоиды и поглотительная способность 

почв. Земледелие как наука. Законы земледелия. Системы обработки 

почв. Агрохимия - научная основа химизации земледелия. 

Мероприятия по защите почв от эрозии: землеустроительные, 

агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции знать: генезис почв;  условия образования и характеристики 

основных типов почв; минералогический и химический состав почв; 

основы земледелия: системы обработки почвы, севообороты, системы 

земледелия; питание растений, основные минеральные и 

органические удобрения. 

уметь: давать агрономическую оценку почвенного покрова по 
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механическому составу и другим морфологическим признакам, 

проводить простейшие агрохимические анализы почв в лабораторных 

условиях. определять сорные растения, недостаток элементов 

питания, виды удобрений. 

Навыки: Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая литература 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен зертханалық 

және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- Алматы : 

Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-

416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Тайжанов, 

А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : Фолиант, 2014.-

392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Прикладные аспекты биологии и экологии почв 

Код PАВЕP - 4203 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Шарипханова А.С., Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание К.б.н., доцент и магистр биологии, ст.преподаватель 

Цель курса Знакомство студентов с основными отраслями прикладной биологии, 

современным состоянием почв, почвообразования и оценка значения 

почвы для человеческого общества 

Пререквизиты курса Введение в биологию, ботаника, зоология, экология 
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Краткое содержание курса Курс прикладная биология с основами почвоведения имеет особое 

значение для биологов. Знакомясь с процессом формирования почвы 

как результатом взаимодействия всех компонентов окружающей 

природной среды, а также изучая закономерности распространения 

разных типов почв, в связи с изменением географических условий, 

студент получает конкретное представление о сложных 

диалектических связях в природе. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции Иметь представление: 

- о процессах формирования почвы как результата взаимодействия 

всех компонентов окружающей природной среды; 

- о закономерностях распространения разных типов почв, в связи с 

изменением географических условий; 

- о сложных диалектических связях в природе;  

- о выжнейших отрослях прикладной биологии. 

Знать: 

- процессы формирования почвы;  

- общепрофессиональные теоретические основы учения о почвенных 

свойствах и процессах, плодородии, географическом 

распространении почв, рациональном использованиия, дегродации и 

охране почвенного покрова, экономики природопользования, оценки 

почв, практического почвоведения;  

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных исследований в области почвоведения, мелиорации, 

эрозии почв, агрохимии и агрофизики, охраны и рационального 

использования почв; 

- важнейшие области прикладной биологии. 

Уметь:  

- производить сбор материалов почвенных профилей; 

- проводить гранулометрический и структурный анализы и 

определять водопрочность почвенных агрегатов; 

- определять гигроскопичность влаги почвы, объемный вес почвы и 

полной влагоемкости почвы, качественное определение содержания 

гумуса и поглотительной способности почвы; 

- проводить самостоятельно лабораторные и полевые исследования 

по различным разделам почвоведения; 

- применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач в области земледелии, а 

также для дальнейшего повышения уровня своей теоретической 

подготовки;  

- составление карт, схем, профилей, разрезов, таблиц и графиков.  

Иметь навыки:  

- способность классифицировать, понимать, изучать 

пространственное положение, структуру, строение и качество 

почвенных объектов; применять на практике знания теории и 

методов полевых исследований в области почвоведения, мелиорации, 

эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-ландшафтного 

проектирования, охраны и рационального использования почв;  

- планирования, проведения и обработки экспериментов; 

- понимать, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты исследований почвенного 

покрова; 

- использовать специализированные знания в области почвоведения 

для освоения профильных дисциплин наук о почве. 

Быть компетентным: 

- в области прикладной биологии и проблем использования их 
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современных науках; 

- в области планирования работ по изучению почв; 

- в сфере использования и охраны почвенного покрова;  

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений. 

Рекомендуемая литература 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен зертханалық 

және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- Алматы : 

Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-

416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Тайжанов, 

А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : Фолиант, 2014.-

392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Эволюционное учение  

Код EU-4204 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса расширить и углубить знания о эволюции живого организма. 

Освоение знаний об основных этапах развития органического мира, 

об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественной картины 

мира. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Историческое развитие органического мира. История Земли и 

методы ее изучения. Эволюция Ч.Дарвина. Эволюция 

органического мира. Развитие жизни на Земле, ароморфозы 
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растений и животных в эрах и периодах. Элементарные факторы 

эволюции. Микроэволюция. Видообразование. Макроэволюция. 

Антропогенез. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции Знать: предпосылки развития органического мира, вклад ученых в 

изучении эволюции органического мира, движущие силы эволюции, 

формы естественного отбора; формы борьбы за существование, 

критерии вида, закон Харди - Вайнберга, биогенетический закон; 

главные направления эволюция, доказательства эволюции, причины 

и механизмы макро- и микроэволюционных процессов; 

Уметь: использовать эволюционный подход при анализе 

конкретных биологических фактов и явлений; отличать 

приспособленности от естественного отбора; 

Иметь навыки: обобщения и сопостовления данных специальных 

биологических дисциплин для выявления закономерностей 

протекания биологических процессов на разных уровнях 

организации живого во времени и пространстве. 

Рекомендуемая литература Биология [Текст]  : современный курс / под ред А. Ф. Никитина. - 3-

е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 494 с. : ил. 8 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита презентаций, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Почвоведение с основами растениеводства 

Код РOR-4317 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, старший преподаватель 

Цель курса Цель: формирование представлений, теоретических знаний и 

практических умений и навыков, компетентности по 

растениеводству, основам земледелия и агрохимии, используемых в 

технологиях производства продукции растениеводства. 

Пререквизиты курса Латинский язык, зоология, ботаника 

Краткое содержание курса история создания наук – растениеводства, земледелия, агрохимия, 

почвоведения, плодоводства и ягодоводства; методы исследовании 

– лабораторный и полевой; связь с биологическими и химическими 

дисциплинами; морфолого-биологические особенности 

сельскохозяйственных и декоративных растений; технология 

выращивания; полезные и вредные организмы культурных растений 

и борьба с ними. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции Знать: факторы жизни растений и законы земледелия, сорные 

растения как компоненты агрофитоценоза и методы борьбы с ними, 

севообороты как способ эффективного возделывания 

сельскохозяйственных культур, повышения их продуктивности и 

воспроизводства плодородия почвы, методы и способы 

почвозащитной ресурсосберегающей системы обработки почвы; 

методы и способы почвозащитной ресурсосберегающей системы 

обработки почвы; основные виды и технологии применения 
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органических и минеральных удобрений; 

Уметь: владеть методикой определения эффективности системы 

земледелия, эффективности и продуктивности севооборотов, 

эффективности противоэрозионных мероприятий, способов защиты 

растений от вредителей, болезней и сорняков, приемов мелиорации 

и других мер по повышению плодородия земель с целью 

применения этих навыков при текущем внутрихозяйственном 

планировании и прогнозировании, а также перспективном 

планировании и прогнозировании социально-экономического и 

технологического развития АПК; 

Иметь навыки: сущности, состоянии и перспективах земельной 

реформы; сущности, состоянии и развитии земельных отношений в 

аграрном секторе экономики; содержании основных разделов 

целевой научнопроизводственной программы «Плодородие». 

Компетенций:использовать на практике методы 

естественнонаучных, химических и биологических наук в 

различных видах профессиональной, социальной деятельности 

иисследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына 

арналған зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : 

Ақнұр, 2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. 

Тайжанов, А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : 

Фолиант, 2014.-392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. 

Қолданбалы биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Биотехнология растений 

Код BR -4318 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат  

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 
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Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г. К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, старший преподаватель 

Цель курса Рассмoтреть основы биотехнологии растений и растениеводства, 

использование растительных клеток в биотехнологии, генетическую 

и клеточную инженерию растений, микроклональное размножение 

растений, трансгенные растения. 

Пререквизиты курса Ботаника, микробиология 

Краткое содержание курса Изучает микроорганизмы как продуценты биологически активных 

веществ, антибиотиков, биодеградантов, биопрепаратов. 

Рассматривает создание штаммов-продуцентов методами 

генетической инженерии, использование растительных клеток в 

биотехнологии, генетическую и клеточную инженерию растений, 

микроклональное размножение растений, трансгенные растения, 

использование клеток  человека и животных в биотехнологии, 

экологическую биотехнологию. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции В результате изучения студент должен: 

Знать: основы биотехнологии и растениеводства, основные биообъекты и 

методы работы с ними; основные принципы организации 

биотехнологического производства, его иерархическую структуру, 

принципиальную схему биотехнологического производства, 

экономические критерии оптимизации производства, особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологических 

схем и процессов; закономерности кинетики роста микроорганизмов и 

образования продуктов метаболизма; методы культивирования; основы 

энзимологии, методы иммобилизации ферментов и клеток; важнейшие 

производства промышленной, медицинской, сельскохозяйственной, 

экологической биотехнологии.  

Уметь: выбрать рациональную схему биотехнологического производства 

заданного продукта, оценивать технологическую эффективность 

производства; уметь выбирать лабораторное оборудование; выбирать 

режим стерилизации, правильно использовать биотехнологический 

материал в сельском хозяйстве. 

Иметь навыки: работы с основными объектами, явлениями и процессами, 

связанными с биотехнологией растений; методами расчета основных 

параметров биотехнологических объектов и процессов; методами очистки 

и стерилизации воздуха, конструирования и стерилизации питательных 

сред; методами моделирования и масштабирования биотехнологического 

производства; методами планирования, проведения и обработки 

биотехнологических экспериментов. 

Компетенций: организации биотехнологической лаборатории,  принципы и 

методы микроклонального размножения растений; готовить стерильные 

питательные среды, иметь представления о культивировании 

растительного материала «in vitro»; владеть навыками работы на 

оборудовании стерильной биотехнологической лаборатории. 

Рекомендуемая литература 1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии: 

учебно-метод. пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН 

РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016.- 132 с. 

2. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер : 

оқулық.- Алматы : Бастау, 2013.- 200 бет.-15 экз 

3. Мақажанова Х.Х., Лесова Ж.Т., Напдирова С.А. Тағам 

биотехнологиясы : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 208 бет.-20 экз 

4. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: 

жоғары және төмен сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы  : оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. – 5 экз 

5. Биотехнология: оқу құралы / Қ.Х. Әлмағамбетов, Қ.М. 
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Мұхаметжанов, К.О. Махамбетов, М.Ө. Досмағамбетов. - 2-ші бас.-

Қарағанды: Ақнұр, 2014. – 316 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Экологические основы биотехнологии 

Код EOB-4318 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат  

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ученая степень и звание Магистр биологии, ст.преподаватель 

Цель курса Знакомство студентов с существующими и разрабатываемыми 

промышленными биотехнологическими процессами различного 

уровня, ориентированными на обезвреживание и утилизацию 

промышленных и бытовых отходов, деградацию ксенобиотиков, 

биомониторинг и биоиндикацию для контроля текущих из изменений 

в биосфере, а также с новейшими экологически чистыми 

биологическими процессами воспроизводства пищи, 

энергоносителей, минеральных ресурсов, биоудобрений и 

биогербицидов. 

Пререквизиты курса Микробиология, ботаника 

Краткое содержание курса Биологические методы очистки стоков и утилизации твердых 

отходов. Биоремедиация. Технологическая биоэнергетика. 

Биотехнология и экологизация сельскохозяйственных технологий. 

Разрушаемые биополимеры – экологическая альтернатива 

синтетическим неразрушаемым пластикам. Биоиндикация 

загрязнения наземных и водных экосистем. Экологический 

менеджмент в биотехнологии. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции В результате изучения студент должен: 

Знать:  

- потенциал биологических способов для утилизации побочных и 

тупиковых продуктов техносферы, детоксикации ксенобиотиков;  

- понятие необходимости соблюдения этических норм и стратегии риска 

при развитии биотехнологических технологий;  

- направления исследований и стратегии применения новых безопасных 

материалов, препаратов для сельского хозяйства, получаемых 

биотехнологическими способами;  

- научные основы современных методов аналитики состояния объектов 

окружающей среды; биоиндикации и биомониторинга;  

Уметь:  

- ориентироваться в современных направлениях и методах биотехнологии;  

- использовать знания по новейшим направлениям современной 

биотехнологии при изучении специальных дисциплин;  

- применять полученные знания для повышения качества жизни людей;  

- использовать полученные данные при написании рефератов, статей, 

научных проектов.  

Владеть:  

- методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ;  
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- типовыми программными продуктами, ориентированными на решение 

научных задач;  

- действующими стандартами, нормами, методологией и культурой 

мышления, позволяющими перерабатывать и подготавливать материалы 

по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде 

обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций;  

- организационными формами и методами обучения в вузе. 

Рекомендуемая литература 1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии : учебно-

метод. пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 132 с. 

2. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с. 

3. Аубакиров Х. Ә. Биотехнология: зертханалық жұмыстар 

практикумы / Х. А. Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. - 212 бет. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Концепция современного естествознания 

Код KSE -4204 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Получение теоретических знаний по курсу. Основное содержание 

понятия «концепции естествознания» состоит в том, что это система 

взглядов, основных идей, постулатов и теоретических положений, 

определяющих основной смысл той или иной области науки о 

природе. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса История возникновения науки. Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры; научный метод; история естествознания; панорама 

современного естествознания; тенденции развития; корпускулярная и 

континуальная концепции описания природы; законы сохранения; 

взаимодействие; близкодействие; дальнодействие; состояние; 

принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; 

динамические и статистические закономерности в природе. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Компетенции Знать: Научный метод в изучении окружающего мира. Методы 

освоения. Основные сведения об измерении величин в естественных 

науках. 

Уметь: применять знания достижений современного естествознания 

на примере практики. 

Иметь навыки: делать анализ, выводы сравнения 

Рекомендуемая литература 1. Баксанский, О. Е. Естествознание: современные когнитивные 

концепции [Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. Е. Баканский, Е. Н. 

Гнатик, Е. Н. Кучер ; под общ. ред. В. В. Ириной. - М. : ЛКИ, 2008. - 

224 с. 2 

2. Смирнова, М. С. Естествознание [Текст]  : учеб. и практикум для 
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СПО / М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. - М. : 

Юрайт, 2018. - 363 с. - 5 

3. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов 

/ под ред. Л. А. Михайлова. - СПб. : Питер, 2009. - 335 с. 3  

4. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. - 344 с. 5  

5. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов 

/ под общ. ред. С. А. Лебедева. - М. : Юрайт, 2011. - 358 с. 5  

6. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания [Текст]  

: учеб. для вузов / В. П. Бондарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Альфа- М ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 2011. - 511 с. 2  

7. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для 

вузов / под общ. ред. С. И. Самыгина.- М.: Кнорус, 2015.- 464 с. 5  

8. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания [Текст]  : 

учеб. для вузов / В. М. Найдыш. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : 

Альфа- М ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 2011. - 704 с. - 1  

9. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : 

учеб. для вузов / Г. И. Рузавин. - 3-е изд., стереотип. - М. : ИНФРА - 

М, 2018. - 271 с. - 1  

Методы преподавания словесные, наглядные, практические. ИКТ, проектное обучение  

Методы/формы оценки модульно-рейтинговая технология, технология критериального 

оценивания достижений студентов. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Фитодизайн и флористика 

Код FF -4319 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 7 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса освоение теоретических положений и практических навыков 

фитодизайна, как важного современного направления прикладного 

искусства. 

Пререквизиты курса Зоология, ботаника, биометрия 

Краткое содержание курса Курс дает студентам представлений и знаний о биологических и 

декоративных свойствах цветочных растений,  информацию по 

вопросам истории становления флористики и аранжировки цветов, 

теории искусства цветочной композиции, построения цветочной 

композиции, декорирования офисных помещений и жилых 

интерьеров флористическими элементами, способов оформления и 

упаковки подарков, букетов, цветочных композиций. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Компетенции Знать объект и предмет изучения фитодизайна, историю 

возникновения основных направлений флористики и фитодизайна; 

уметь правильно подбирать ассортимент цветочных растений и 

аксессуары в зависимости от стиля, тематики цветочной композиции;  

иметь навыки: работы основными техниками работы с 

флористическим материалом, современными приемами в 

оформлении с использованием растительных и искусственных 

материал. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Рекомендуемая литература 1. Исаев, Ю. Н. Флористическая терминология в языках Туранского 

союза [Текст]  : [моногр.] / Ю. Н. Исаев ; М-во образования и науки 

РК, Тюркская акад. - Астана : Сарыарқа, 2011. - 368 с.  

2.Рубер Таня Флористика. Новые идеи для декорирования; Арт-

Родник - Москва, 2012. - 703 c. 

3.Комнатное цветоводство и фитодизайн. - М.: Современная школа, 

2016. - 304 c. 

5.Некрасова, М. А. Методы экологического управления. Медико-

экологический фитодизайн / М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина. - М.: 

Издательство Российского Университета дружбы народов, 2014. - 

168 c. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

Название Преддипломная практика 

Код РР 

Тип МП 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 8 

Количество кредитов 1 (1) 

Ф.И.О. Руководители дипломных работ 

Ученая степень и звание  

Цель курса закрепление знаний полученных в процессе обучения в высшем 

учебном заведении, на закрепление приобретенных практических 

навыков проведения научных исследований и написании дипломных 

работ. 

Пререквизиты курса Полученные знания по всем дисциплинам 4 курсов 

Краткое содержание курса Во время проведения практики предлагается посещение 

сельскохозяйственных, промышленных предприятий, научно-

исследовательских институтов, заповедников, заказников, природных 

парков, школы области, объекты инфраструктуры. Изучить методы 

научных исследований, произведение камеральной и статистической 

обработки собранной информации и материалов наблюдений, 

которые формируют у студентов навыки научно-исследовательской 

работы, в дальнейшем отражающиеся в дипломных работах.  

В период проведения преддипломной практики студенты выполняют 

следующие виды работ: 

1) Установочная конференция. Ознакомление студентов с 

содержанием преддипломной практики и требованиями по 

оформлению отчета 

2) Основной период – ознакомление, сбор, изучение, материалов 

3) Итоговая конференция – оформление и сдача отчетов. 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет (оценка по практике и защита отчета) 

Компетенции 1) Своевременное прибытие на практику, иметь дневник рабочую 

учебную программу дисциплины; 

2) Подчиняться действующим правилам посещаемых объектов, а 

также выполнять требования руководителя по выполнению 

намеченных заданий; 
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3) Изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности;  

4) Вести индивидуальный дневник практики, участвовать в научно-

исследовательской работе, согласно учебной программы;  

5) Запрещается самовольно отлучаться с места практики; 

6) По окончанию практики представить руководителю практики 

письменный отчет и дневник практики; 

7) Представить отчет по практике для экспертизы комиссии по 

приему документации на кафедре биологии. 

Методы/формы оценки Защита отчета 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по практике, успешно сдать отчет 

 

 

Название Производственная практика 

Код РР 

Тип МП 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 8 

Количество кредитов 5 (14) 

Ф.И.О. Ведущие преподаватели кафедры 

Ученая степень и звание  

Цель курса Закрепление и углубление знаний по специальным предметам; 

совершенствование навыков определения растений, ознакомление с 

их географической приуроченностью, экологией, жизненными 

формами, систематическим положением, получение представления о 

растительном покрове исследуемой территории, выявление редких и 

охраняемых видов. 

Пререквизиты курса Полученные знания по всем дисциплинам 4 курсов 

Краткое содержание курса Наблюдение и изучение растений на месте их произрастания для того 

чтобы практически убедиться в единстве растительного организма и 

условий его существования. Сбор полевого материала с 

использованием различных методик по теме дипломного проекта. 

Форма итогового контроля 8-семестр 

Компетенции Приобщение студента в производственной среде с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере и закрепление ключевых 

компетенций, приобретение студентами практических навыков и 

опыта профессиональной деятельности по обучаемой специальности. 

приобщение студента в производственной среде с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере и закрепление ключевых 

компетенций, приобретение студентами практических навыков и 

опыта профессиональной деятельности по обучаемой специальности, 

а именно: 

- применение на производстве базовых общепрофессиональных 

знаний теории и методов современной биологии; 

- использование современных методов обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной биологической информации, 

демонстрирование знаний и принципов составления научно-

технических проектов и отчетов; 

- использование нормативных документов, определяющих 

организацию и технику безопасности работ. 

Методы/формы оценки Защита отчета, дифференциированный зачет 
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Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по практике, успешно сдать отчет 
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АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТ/ 

ECTS бойынша КУРСТАР КАТОЛОГЫ 

мамандық 

5В060700 – «Биология» 

 

 

I УНИВЕРСИТЕТ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТ 

4. Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Революционная көшесі 2А 

 

ЖОО аты мен мекен-жайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, № 4 корпус, № 4 аудитория, 

биология кафедрасы, Революционная көшесі, 2а. индекс 070020. Тел/факс: 8 (7232) 782-598, 782-

852. Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru/en 

 

 
№ 4 оқу ғимараты биология кафедрасы жаратылыстану ғылымдары және технологиялар 

факультеті 

 

5. Академиялық күнтізбе білім алу 4 жыл (іштей оқу формасы) 

2017-2018 оқу жылындағы бакалавриат студенттерге арналған 

10 тамыз – 25 тамыз Студенттерді  университетке кабылдау 

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні  

25 тамыз – 29 тамыз 1 курс студенттеріне арналған бейімдеу жұмастары мен элективті 

пәндерге тіркеу 

Күзгі семестр 

1 қыркүйек Білім күні мен оқу жылының салтанатты ашылу, күзгі  семестрдің 

басталуы 

24 қыркүйек Құрбан айт 

15-27 қазақ Аралық бақылау 1 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының бірінші Президенті күні 

7-12 желтоқсан Аралық бақылау 2 

14 желтоқсан - 2 

қаңтар 

Қысқы емтихан сесиясы 

10 - 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні   

1-2қаңтар Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

7-19  қаңтар Қысқы демалыстар 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Қысқы сессия 

2 апта Қысқы демалыс 

http://www.vkgu.kz/ru
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
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Көктемгі семестр 

21 қаңтар Көктемгі семестрдің басталуы 

21 қаңтар – 1 маусым Практиканың барлық түрлері (оқу, өндірістік, кәсіби,  дипломалды)  

25 ақпан – 7 наурыз 2018-2019 оқу жылына арналған элективті курс презентациясы 

4 наурыз -9 наурыз Аралық бақылау  1 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні        

21-23 наурыз Наурыз мейрамы 

29 сәуір – 4 мамыр 2018-2019 оқу жылына элективті пәндерді тіркеу 

1 мамыр Мемлекеттік емтихан 

6 мамыр-  25 мамыр Аралық бақылау  2 

7 мамыр Қазақстан халықтарының бірлік күні 

9 мамыр Көктемгі емтихан сессиясы 

27 мамыр -6 шілде Жазғы семестр 

8 шілде– 31 тамыз Жазғы демалыс 

15 апта Теориялық оқу 

3 апта Көктемгі  сессия 

8 апта Жазғы демалыс 

 

3. Руководство вуза:  

Ректор - ю.ғ.д., Төлеген М.A. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор - б.ғ.д., Мырзағалиева А.Б. 

Оқу- әдістеме жұмыстары жөніндегі проректор   -  б.ғ.д., Мырзагалиева А.Б. 

Тәрбие ісі жөніндегі проректор -  пед.ғ.к. Ровнякова И.В. 

Менеджмент сапасы, маниторинг және жобалау бөлімінің басшысы – Сәдірбекова Н.Ә. 

Әдістемелік жұмыс, тәжірбие және жұмыспен қамту бөлімінің басшысыа – Стеблецова И.С. 

Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультетінің деканы  – ф.ғ.к., Ерболатұлы Д. 

Биология кафедрасының меңгерушісі – б.ғ.к., Китапбаеваа А.А.  

 

4.ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта мемлелекеттік мемлекетік 

лицензиядағы білім ісін жүргізу құқығына сәйкес орта кәсіби, жоғары және жоғарғы оқу 

орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, жоғарғы оқу орынында көпдеңгейлі құрылым 

шеңберінде мамандықтарды дайындайды:  

- жоғарғы кәсіби білім бойынша 49 мамандықтар. Сондай-ақ бакалаврда оқу мерзімі  - 4 

жыл, сыртай оқу түрінде - 5 жыл, жоғарғы білім алудың қысқа түрі: жоғарғы білім алғаннан кейін 

– 2 жыл,  орта кәсіби білім алу базасында – 3 жыл; 

-  33 мамандықдын магистратурасы.  

Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 23 кафедрада іске асырылады.  

Биология кафедрасында білім 2 беру бағдарламасы бойынша бакалавр, 2 магистратура. 

Келесі бакалавр мамандықтарды дайындау іске асырылады: 5В013000-«Биология», 5В060700-

«Биология», 2 мамандық бойынша магистранттарды дайындайды: 6М013000-«Биология», 

6М060700-«Биология. Кафедрада оқытушылары, магистранттар мен студенттер оқу үдісінде 

барлық зерттеу бағыттағытындағы материалдарды белсенді қолданады. ҒЗЖ мен СҒЗЖ 

нәтижелері оқу үрдісіне еңгізілген. 

5. Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса):  

Бакалавр: 5В060700 - «Биология». Оқу бағасы: күндізгі оқу түрі бойынша жылына 342 900 

тенге. 

6. Қабылдау ісшарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау 

ЖОО қабылдау міндеті мемлекеттік нормативті-құқықтық құжаттармен анықталады (Білімді 

ұйымдастыруда оқуға типтік қабылдау ережесі жоғарғы кәсіби білім оқу бағдарламасында іске 

асырылады., Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында 2012 жылдың 19 қаңтарынан бастап 

№ 111 бекітілген, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында 2016 жылдың 14 шілдесінен 

бастап  №405) өзгертулер мен толықтырулар еңгізілген.  

Білім ұйымына білім алуға типтік қабылдау ережесі , жоғарғы білім кәсіби оқу 

бағдарламасында іске асырылады. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында 2012 



П ВКГУ 011-15 

жылдың 19 қаңтарынан бастап № 111  бекітілген, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында 

2016 жылдың 14 шілдесінен бастап  №405) өзгертулер мен толықтырулар еңгізілген.  

5В060700 «биология» білім беру бағдарламасымен оқуға түсушілерге талап: 

 Абитуренттердің білім деңгейі – орта (толық)  жалпы білім; 

 Абитуриентте мемлекеттік орта (толық) жалпы білімі немесе орта кәсіби білімі, немесе 

бастапқы кәсіби білімі, (толық)  жалпы білімі алуы туралы жазбасы бар құжаттар болуы тиіс. 

Бірінші курсқа қабылдау мен тіркеу БҰТ мен олимпияда нәтижесі расталған құжаттармен 

іске асырылады. 
 

               II Оқу бағдарламасы жайында ақпарат 

 (Курс каталогі) 

1. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

 Тағайындалынатын  дәрежесі/квалификациясы: 

5В060700 - Биология мамандығы бойынша оқуды аяқтағаннан бітірушілерге «Жаратылыстану 

ғылымдары» бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.  

Оқу деңгейлері: 

Бакалавр. 

3. Кредиттер көрсетілген бағдарлама құрылымы: 

Структуру программы набора 2018, 2017, 2016 және 2015 жылдары қабылданған  

бағдарлама құрылымын №1-4 қосымшадан қараңыз. 

Пәндердің сипаттамасын 1а, 2а, 3а және 4а қосымшаларда берілген. 

 

4. Қорытынды емтихан 

Міндетті компоненттік пәндер бойынша тестік тапсырма немесе емтихан билеттері 

арқылы емтихан (ауызша немесе жазбаша) тапсырады. Таңдау пәні бойынша модульдің бір 

пәнінен емтихан тапсырады, екінші пәні басқа бақылау формасы бойынша жүреді. 

8-семестрде мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан және диплом қорғау 

немесе екі бейіндік пәннен Мемлекеттік емтихан тапсырады.  

Студенттің зерттеу жұмысы бойынша дайындалған жұмысы (дипломдық жұмыс) 8-

семестр соңында мемлекеттік аттестациялық комиссия алдында ашық қорғалады. 

5. Биология кафедрасының дәріс оқытушыларының аты-жөні: 

1) Прокопов К.П б.ғ.к., биология кафедрасының профессоры, «Зоология», 

«Зоогеография», «Эволюциялық ілім»; «Этология», «Орнитология» пәндерінен дәріс береді. 

2) Китапбаева А.А. б.ғ.к., доцент, «Дендрология», «биологиялық  ресурстарды тиімді 

пайдалану», «Қорықтану негіздері», «Эволюциялық ілім» пәндерінен дәріс береді. 

3) Игисинова Ж.Т. б.ғ.к., биология кафедрасының доценті, «Ботаника», 

«Микробиология», «Фитопатология» пәндерінен дәріс береді. 

4) Шарипханова А.С., б.ғ.к., биология кафедрасының доценті, «Ботаника», «Қолданбалы 

биология топырақтану негіздерімен», «Топырақ биотасы», «Өсімдіктер экологиясы» пәндерінен 

дәріс береді. 

5) Карменова Б.К., биология магистрі, биология кафедрасының аға оқытушысы, 

«Зоология», «Өсімдіктер физиологиясы», «Паразитология», «Гидробиология», «Ихтиология», 

«Ихтипатология», «Энтомология» пәндерінен дәріс береді. 

6) Абилова М.С., биология кафедрасының аға оқытушысы, «Гистология», «Жасуша 

биологиясы», «Өсімдіктер физиологиясы», «Өсімдіктер генетикасы және селекциясы», 

«Биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәндерінен дәріс береді. 

7) Комекова Г.К., биология магистрі, биология кафедрасының аға оқытушысы, читает 

курсы по дисциплинам «Фитопатология», «Прикладная биология с основами почвоведения», 

«Популяционная экология», «Почвенная биота», «Флора и фауна мира», «Основы 

растениеводства» пәндерінен дәріс береді. 

8) Кабатаева Ж.К., биология магистрі, биология кафедрасының оқытушысы, читает 

курсы по дисциплинам «Биометрия», «Зоология», «Лимнология», «Гидробиология», 

«Териология», «Биоразнообразие Казахстана» пәндерінен дәріс береді. 

9) Ахмадиева К.Б., биология магистрі, биология кафедрасының оқытушысы, читает 

курсы по дисциплинам «Генетика и селекция растений», «Ботаника», «Зоогеография». 

10) Оразов А.Е., биология магистрі, биология кафедрасының оқытушысы, читает курсы 

по дисциплинам «Биометрия», «Гистология», «Ботаника» пәндерінен дәріс береді. 
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11) Туктасинова А., биология магистрі, биология кафедрасының оқытушысы, 

«Биометрия», «Биология клетки», «Ботаника», «Биофизика» пәндерінен дәріс береді. 

 

6. Студенттер үшін қосымша ақпарат. 

Жайғастыру/тұру -  1789 орынды Студенттер үйі  (жатақхана).  Студенттердің сабақа 

дайындалуы мен демалуына жағдай жасалған – «Кітапхана» мен «Интернет-кафе» бар.  

Қоректену – оқу ғимараттарындағы 390 орындық  жалпы ауданы 1240 кв.м. асхана жұмысы 

уақытылы және сапалы аспен қамтамасыз етеді. Асхана арендаторларымен жасалып, наториуспен 

бекітілген келісімшарт бар. 

Медициналық қызметтер – Университент студенттердің медициналық қаралулары медпункте ісе 

асырылады (СЭС және ГПС сұралымдарына сай), алғашқы медициналық қызмет көрсетіледі, 

тексерулер, профилактиялық іс шаралар жүргізеді. Өскемен қаласының №1 қалалық 

ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медициналық қызметтер көрсетілу үшін келісім шарт бар, 

(нотариалды түрде тіркелген келісім көшірмесі ұсынылған). Қалалық «Денсаулық орталығы» 

қызметкерлерімен Университет студенттері арасында жиі «Дөңгелек столдар» өткізіліп тұрады.  

Оқу ғимараттары мен студенттері үйінің санитарлық жағдайын мед пунктінің 

меңгерушісі қадағалайды, санитарлық жағдайдың 

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут коменданты 

соответствующих объектов.  

Студентік кеңсе – Жастар саясаты орталығы, университет бөлім құрылымы болып саналады, 

Жастар ісі жөніндегі комитет пен мөдениет орталыңының бірігуінен құрылған, және де жас 

студенттердің бірігуі: «Нур Отан» партиясына қарасты,  «Жас Отан» жастар қанаты, «Ойшыл 

жастар лигасы»,  полицияға қарасты «Қыран» студенттік отряды, жас студенттердің еңбек отряды. 

Халықаралық бағдарлама – алмасу бағдарламасы бағытында шетел және отандық 

ЖООмен келісімшарт жасалған. Биология кафедрасы биоалуантүрлілікті сақтау фондымен (Абу-

Даби, Араб Эмираты) АСБК студенттер клубы аясында жұмыс жасайды. Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы негізінде С.Аманжолов ШҚМУ мен Синьцзянь университеті (ҚХР) арасында 

келісімшарт жасалған. Студенттер мен магистранттар шетелге стажировкаға шығады. 

Демалу/демалыс орындары -  Студенттердің «Сібе көлдері», «Бұқтырма су қоймасы» 

демалыс орындары бар. 

Спортпен шұғылдану жағдай /спортпен шұғылдану орындары – Бас ғимаратта, №2 и 

№7 оқу ғимараттарында спорт залдары және, спорт модулі  

Студентік ассоциациялар. 

- студенческий студенттердің «Қыран» атты әрекет ету полиция отряды; 

- дебат клубы;  

- студенттердің заң клиникасы; 

- «Әлем»хореография студиясы; 

- Қазақ фольклорлық ансамбль; 

- студенттер театры; 

- факультет КВН командалары; 

- «Жас Қалам» жас ақындардың шығармашылық бірлестігі; 

- Қазақстан биоалуантүрлілігін сақтау ассоциациясы (АСБК). 
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Қосымша 1 

 2018 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы 

Пәндер 

циклі 

Пәдер коды  

 

Пәндер атау 

ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семе

стр 

ЖМП 

НК IYa -11101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 
10 1,2 

ЖМП 

НК 
K(R)Ya -

11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 
10 1,2 

ЖМП 

НК 

IKT -1103 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 

Information and communication technologies (in English 

language 

5 2 

ЖМП 

НК OP -1104 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 
3 1 

ЖМП 

НК OE -1105 

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Основы экономики и предпринимательства 

Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

3 1 

ЖМП 

НК PS -1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 
5 2 

ЖМП 

НК SIK -1107 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 
5 1МЕ 

БП НК 

Bot -11202 

Ботаника 

Ботаника 

Botany 

7 1,2 

БП НК 

Zoo -11203 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

5 1,2 

БП ТК 

Biom -1201 

Биометрия 

Биометрия 

Biometry 

5 2 

БП ТК 

LYa -1204 

Латын тілі 

Латинский язык 

Latin Language 

3 1 

ПМ 

PM 

Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

1 2 

ҚМ 

DP 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

1 1 

Барлығы   63  
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Қосымша 1А 
 

Атауы Қазақ (орыс) тілі 

Код K (R) Ya -11102 

Түрі ЖМП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1,2 

Кредиттер саны 6 (10) 

Ф.И.О. Жоканасова Х.М., Кырыкбаева Б. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушылар 

Курстың мақсаты Мемлекеттік тілге деген құрметті, мәдениет құбылысы ретінде саналы 

қарым-қатынасты тәрбиелеу; мемлекеттік тілді негізгі қатынас құралы, 

адамның түрлі іс-әрекеті шеңберінде білім алу құралы, қоғамда 

қалыптасқан моральды-этикалық нормаларды меңгеру құралы ретінде 

түсіну; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын түсіну.  

Курстар пререквезиті Қазақ тілі, (бакалавриат В1, В2 деңгейі  

Курстың қысқаша мазмұны Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің жалпы 

мақсаттылығына оқытудың пәндік және пәнаралық жетістіктеріне  

байланысты, ол құзіреттілік тәсілдеме арқылы мәдени, лингвистикалық,  

коммуникативті, тілдік құзіреттіліктерді дамытуға және қалыптастыруға 

мүкіндік береді. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1,2 семестрлер 

Компетенция Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын; 

Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін 

мамандығы бойынша қазақ тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша 

оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, аңдатпа, аударма 

түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы 

бойынша,  студенттің зерттеу тақырыбы бойынша, сондай-ақ қоғамдық-

саяси және әлеуметтік тақырыптарда қазақ тілінде хабарламалар, 

баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде 

мамандық тақырыбы бойынша, дипломдық жұмыс бойынша, емтихан 

бойынша  өз бетінше дайындалған және дайындалмаған деңгейде 

монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы 

бойынша мәселелерді талқылауға қатысуға, сонымен қататар, 

әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік 

беретін диалогтық сөйлеу.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу құралы : 

деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 384 

бет. 8  

2. Шваб К. Төртінші индустриялық революция // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 200 бет. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по 

развитию навыков аудирования и говорения на казахском языке 

с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - 

Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 

4-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 

2013. - 136 с. 7 

5. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық 

мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 100 

6. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие 
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для начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. 

- 6-е изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 

2013. - 136 с. - 7 

Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. стереотип. - Астана : Фолиант, 

2016. - 216 бет. 15  

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

 

Атауы Шет тілі 

Код IYa -11101 

Түрі ЖМП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1,2 

Кредиттер саны 6 (10) 

Ф.И.О. Хан Г.О. мен Чжан Е.Е. 

Ғылыми дәреже және атауы доценттер 

Курстың мақсаты Бағдарламаға кіргізілген граматикалық және лексиалық тақараптар 

негізінде тілді тәжірибелік деңгейде меңгеруді қамтамасыз ету.    

Курстар пререквезиті Шет тілі, (бакалавриат В1, В2 деңгейі  

Курстың қысқаша мазмұны Менің ғылыми жұмысым, менің ғылыми жетекшім. Менің жұмыс күнім, 

ғылыми кітапхана, халықаралық қатынас. Магистратурада оқу. Ғылыми 

конференция. Мамндық бойынша әйгілі адамдар. Мамандық бойынша 

әдібиеттерді аудару  ерекшеліктері. Ғылыми жұмыстарға аннотация 

жазу. Мамандық бойынша мәтінді аудару.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1,2-семестрлер 

Компетенция Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын. 

Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін 

мамандығы бойынша шет тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша 

оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, аңдатпа, аударма 

түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы 

бойынша,  студенттің зерттеу тақырыбы бойынша, сондай-ақ қоғамдық-

саяси және әлеуметтік тақырыптарда шет тілінде хабарламалар, 

баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде 

мамандық тақырыбы бойынша, дипломдық жұмыс бойынша, емтихан 

бойынша  өз бетінше дайындалған және дайындалмаған деңгейде 

монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы 

бойынша мәселелерді талқылауға қатысуға, сонымен қататар, 

әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік 

беретін диалогтық сөйлеу.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. With 

answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge 

University Press, [2015]. - 319 p. 40 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 511 

с. 15 New Inside Out [Текст]  :  Elementary Teacher's book / Sue 

Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 202 p. + with Test CD. - 
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4. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  

2014. - 639 с. 31New Inside Out [Текст]  : intermediate Teacher's 

book / Sue Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 196 p. + with 

Test CD. - 10 

5. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2014. - 511 

с. 31  

6. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  : uppere Intermediate 

Coursebook / L. Clandfield, R. R. Benne ; with odditional material 

by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 157 p. + Campbell, 

Robert Globale : workbook / R. Campbell, A. Tennant  (16 p.) + CD-

ROM. 112  

7. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  

2015. - 639 с. 1 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Орысша, қазақша, 

 

Атауы Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Код SIK -1107 

Түрі ЖМП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Оскембай А.А., Жанбосинова А.С. 

Ғылыми дәреже және атауы т.ғ.к. мен т.ғ.д., доценттер 

Курстың мақсаты Нақты тарихи материал негізінде Қазақстанның қазіргі 

территориясында адам қауымдастығының даму және қалыптасуның 

негізгі тенденциялары мен заңдылықтары туралы ғылыми көз 

қарастарды қалыптастыру.   

Курстар пререквезиті География, бүкілілем тарихы, қоғамтану, «Адам. Қоғам. Құқық» 

Курстың қысқаша мазмұны Тарих  –  ол тек өткен заман туралы білімдер жиынтығы емес, ол 

әрқашан өзіңнің қазіргі замандағы алатын орыныңды нақтырақ 

саналауға, өзіңнің азаматтық позицияңды анықтауға, болып жатқан 

құбылыстар мен жағдайларға өз қатынасыңды нақты анықтауға, ол 

құбылыстардың маңызы мен бағытын түсініп тереңірек ашуға 

мүмкіндік беретін  тарихи ойлау.  Қазақстан тарихы мамандық ьойынша 

ұлттық мақтаныш пен патриоттылықты тәрбиелейді.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Мемлекеттік емтихан 1 семестр 

Компетенция Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері мен басты оқиғаларын білу; 

Отандық тарихымызда болып жатқан негізгі мәселерді талдай білу және 

оның себеп-салдарын түсіне білу; тарихи жағдайларға және тұлғаларға 

берілген түрлі болжамдар мен бағаларға көзқарастарын негіздей алу; 

мәдени аралық тілдесуде, қоғамдық ортада, әлеуметтік тәжірибеде 

тарихи-мәдени және тарихи білімін қолдана білу. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бернард А. Антропология тарихы мен теориясы // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. 

– Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 240 бет. 

2. Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : 

учеб. для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы 

: [б. и.], 2013. - 358 с. 10  
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3. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов 

/ Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

 

Атауы Саясаттану-әлеуметтану  

Код PS-1106 

Түрі ЖMП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Шуршітбай Б., Рякова Е.Г. 

Ғылыми дәреже және атауы Магистр, аға оқытушылар 

Курстың мақсаты Стереотип әсерін жеңуге және қазіргі заманғы қоғамдық өмірдің  

күрделі  құбылыстар мен үрдістердің мәнін түсінуге көмектесетін 

болашақ маманның ғылыми әлеуметтік ойлау элеметтері мен 

көзқарасын қалыптастыру. Саяси шынайылықты бағдарлауға, 

әлеуметтік немесе саяси құбылыстарға ғылыми талдау жасай алуға 

өзінің кәсіби мәселелерін шығармашылық шешуге қажет білімдер беру, 

демократиялық-саяси мәдениет қалыптастыру. 

Курстар пререквезиті Қазақстанның қазіргі заман тарихы, мектеп пәндері  «Тарих», «Адам 

және қоғам»  

Курстың қысқаша мазмұны Әлеуметтану және саясаттану пәні, объектісі; әлеуметтік келешек және 

қиял; Әлеуметтік және саясаттану білімдерінің дамуының негізгі 

этаптары; әлеуметтік зерттеу методологиясы; әлеуметтік ақпараттарды 

жинау әдісі; қоғам және әлеуметтік өзара қарым-қатынас; әлеуметтік 

топтар, ұйымдар мен институттар; әлкуметтіу теңсіздік, әлеуметтік 

сертификация; саяси жүйелер; мемлекеттік және азаматтық қоғам; саяси 

даму және модернизация; саяси мәдениет және идеология; 

Казахстанның 2050 даму стратегиясы.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 2-семестр 

Компетенция Білу тиіс: әлеуметтік-саяси ғылымдардың, мектептердің  жұмыс істеу 

заңдылықтары мен теориялық және қолданбалы негіздерін, политология 

–социология шеңберіндегі қазіргі зерттеулер нәтижелері мен ғылыми 

бағыттарын, саяси жүйе және оның институттарын. 

Істей алуы тиіс: қоғамда болып жатқан үрдістермен құбылыстарды өз 

бетіншще талдау, аузша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс, 

дәлеледемелермен тұжырымдау, нақты жағдайларда меңгерген 

білімдерді қолдану, кәсіби мәселелерді шешуде альтернативті, жаңа 

немесе инновациялық әлеуметтік тәсілдемелерді қолдану.  

Дағдылануы тиіс: өазіргі қоғам мәселелерін болжау, проектілеу, 

талдауда біртұтас тәсілдемені қолдану; тұлғаралық, мәдениаралық 

қатынас,  социологиялық зерттеулерді жүргізу; ақпаратта сыни 

қабылдау («сын тұрғысынан ойлау»). 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. 

2. Козырев, Г. И. Основы социологии и политологии [Текст]  : учеб.  

для сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - 5 

3. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. высших 

учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы : Эверо, 2014. - 384 с. 

25  
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4. Демидов, Н. М. Основы социологии и политологии [Текст]  : учеб.  

для сред. проф. образования / Н. М. Демидов. - 12-е изд., стереотип. - М. 

: Академия, 2014. - 208 с 10  

5. Соловьев, А. И. Политология [Текст]  : учеб. для вузов / А. И. 

Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 415 с. - 5  

6. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. Пугачев, А. 

И. Соловьев.- 5-е изд., перераб.- М. : Кнорус, 2015.- 520 с. 2  

7. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 5  

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

 

Атауы Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Код ОЕР-1105  

Түрі ЖМП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны 2 (3) 

Ф.И.О. Ситникова Е.С. 

Ғылыми дәреже және атауы  

Курстың мақсаты Қоғамның экономикалық дамуының негізгі заңдылықтарын зерттеу, 

микро-макроэкономика негіздері. 

Курстар пререквезиті Мектеп пәндері математика, тарих, география және т.б., Қазақстан 

тарихы, культурология.   

Курстың қысқаша мазмұны нарықтық тепе-теңдік түсінігі, түрлі нарықтық құрылымдарда 

салыстырмалы статистика әдістері; экономикадағы жалпы тепе-теңдікке 

қалай жетуді түсіну, түсіндіре алу нарықтың жетілмеуінің неден 

тұратынын, мемлекеттің араласу қажеттілігін туралы. Микро и 

макроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайлары; 

нарықтық тепе-теңдік түсінігі, түрлі нарықтық құрылымдарда 

салыстырмалы статистика әдістері жайлы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1-семестр 

Компетенция Білу тиіс: - нарықтық тепе-теңдік түсінігі, түрлі нарықтық 

құрылымдарда салыстырмалы статистика әдістерін қолдану; 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдікке қалай жетуді түсіну, түсіндіре алу 

нарықтың жетілмеуінің неден тұратынын, мемлекеттің араласу 

қажеттілігін түсіну.  

Істей алуы тиіс: - микро и макроэкономика тұрғысынан экономикадағы 

нақты жағдайларды талдау; 

- әртүрлі нарықтық құрылымдарда фирма мен үйшаруашылықтарын 

жүргізуді талдау; 

- өз мемлекеттер және шет елдердегі қоғамдағы экономикалық 

жағдайларды құзіретті түрде талдау.  

Дағдылануы тиіс: экономикалық жағдайды бағалауда және талдау 

негізінде өзбетінше эффективті шешімдерді қабылдау.    

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Дональд Ф. Куратко Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика // 

«Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 480 бет. 

2. Рахметулина Ж. Б. Сборник тестовых вопросов к ВОУД по 

дисциплине Экономическая теория / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 26 

3. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, 
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ИНФРА-М, 2013.- 368с. 1   

4. Казиева, А. Н. Основы экономической теории [Текст]  : учеб. 

пособие / А. Н. Казиева. - Алматы : Book Plus, 2013. - 206 с. - 1  

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

 

Атауы Құқық негіздері 

Код ОР-1215  

Түрі ЖМП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны 2 (3) 

Ф.И.О. Дюсембаева С. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушы 

Курстың мақсаты Студенттердің білімдерін тереңдету және кеңейту, білім алушылардың 

әлеуметті-құқықтық бейімделуі мен дүниетанымдарын қалыптастыру. 

Олардың құқықтық мәдениетін және құқықтық санасын көтеру, құқық 

салаларын білу, құқық нормаларын практикада қолдана білу.   

Курстар пререквезиті Мектеп пәндері математика, тарих, география және т.б., Қазақстан 

тарихы, культурология.   

Курстың қысқаша мазмұны Құқық және еркіндік, адам және азаматтың міндеттері, Қазақстан 

Республикасының әрекеттегі нормативті құқықтық актілер, олардың 

кеңістікте қолданылуын дұрыс түсіну; құқық салаларын білу және 

ажырату, құқықтың әрбір саласының түсініктері мен категориялары; 

құқықтық жауапкершіліктің оның түрлеріне байланысты негізгі 

сұрақтары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1-семестр 

Компетенция Білу тиіс: - құқық және еркіндік, адам және азаматтың міндеттері, 

Қазақстан Республикасының әрекеттегі нормативті құқықтық актілер, 

олардың кеңістікте қолданылуын дұрыс түсіну; құқық салаларын білу 

және ажырату, құқықтың әрбір саласының түсініктері мен 

категориялары; құқықтық жауапкершіліктің оның түрлеріне 

байланысты негізгі сұрақтары.  

Істей алуы тиіс: нормативті құқықтық актілерді, қоғамның мемлекеттік 

құқықтық құрылымын, оның жүзеге асу механизмін  талдау; 

Дағдылануы тиіс: күнделікті өмірде мемлекеттік және құқық 

мәселелеріне қатысты сұрақтар  пайда болған кезде нормативті 

құқықтық актілерді қолдану дағдылары.   

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и 

доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

 

Атауы Ботаника 

Код Bot -11202 

Түрі БП НК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 
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Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1, 2 

Кредиттер саны 4 (7) 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к,, доцент 

Курстың мақсаты Болашақ мамандарға өсімдіктердің вегетативтік және генеративті 

мүшелерінің анатомиялық морфологиялық құрылым ерекшеліктеріне 

жан-жақты сипаттама жасауды үйрету. 

Курстар преквезиті Мектеп биологиясы 

Курстың қысқаша мазмұны Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәні және әдістерін 

қарастырады. Өсімдіктердің құрылымдық деңгейін, өсімдік 

жасушасының құрылымын, ұлпалар туралы жалпы түсінік, ұлпалардың 

жіктелуі және олардың сипаттамасын жан-жақты қарастырады. 

Өсімдіктің вегетативтік және генеративті мүшелерінің сыртқы және 

ішкі құрылысы. Өсімдіктер көбеюі туралы жалпы мағлұмат 

беріледі.Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер классификациясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1-2 семестр 

Компетенция білу тиіс:өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық 

құрылысының, жасуша мен ұлпасының сипаттамасын, олардың 

онтогенездік және мерзімдік өзгерістерін, көбеюі мен таралу жолдарын; 

-  істей алуы қажет: өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық 

құрылысын ажырата білу, уақытша препараттар жасап, микроскоппен 

және басқа ұлғайтқыш аппараттармен жұмыс жасау; 

- дағдылануы тиіс: өсімдіктердің құрылысы бойынша зерттеу әдістерін 

меңгеруге.   

Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік менеджмент 

құзіреттіліктерінің қалыптасуына бағытталған. 

Құзыреттіліктері: ғылыми–зерттеулік жұмыстардың сұраныстарының 

дұрыс құрылуы; қоршаған табиғаттың жағдайын көрсетудің ақпараттар, 

табиғи орта факторлары мен антропогендік факторлардың тірі 

организмнің дамуына әсерін; экологиялық проблемалар және оларды 

шешу жолдарын, олардың тіршілік әрекетінің қоршаған ортаға тигізер 

әсер туралы ақпарат жинау және түсіндіру; әлеуметтік қабілеттіліктің 

ұжым мен ынтымақтастық, толеранттылыққа ықпал жасауы. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. және 

Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 155 бет. 

2. Методическое руководство по проведению учебной практики по 

ботанике [Текст]  / [А. Б. Бегенов [и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 78 с. - 3 

3. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений: учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 

2010.- 512с 3 

4. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений 

[Текст]  : практикум : учеб. пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 181 с. - 2  

5. Лотова, Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений [Текст]  : учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 7-е, стереотип. 

- М. : Ленанд, 2018. - 512 с. : ил. 1  

6. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений 

[Текст]  : практикум : учеб. пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 181 с. - 2  

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену, зертханалық 

Әдістер /бағалауформасы Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 
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Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Зоология 

Код Zoo -11203 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1, 2 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

Ғылыми дәреже және атауы Биология магистрлары, аға оқытушы және оқытушы 

Курстың мақсаты Омыртқасыз жануарлардың тіршілік ортаның экологиялық 

жағдайларына байланысты көптүрлілігін, морфо-биологиялық 

ерекшелігін, тіршілік әрекетін, шығу тегін, дамуын, қазіргі экожүйедегі 

орнын, таралуын, биосферада және адам өміріндегі маңызын, жануарлар 

дүниесінің эволюциясын танып-білу. Сонымен қатар олардың 

өнімділігін арттыру, тиімді пайдалану және табиғаттағы қорын сақтау.  

Курстар преквезиті Мектеп биологиясы 

Курстың қысқаша мазмұны Негізгі ғылым және зоология заңдарына даму кезеңдері, жануарлар 

жіктеу, ұйымның макро- және деңгейдегі негізгі принциптері. 

Жануарлардың негізгі топтарының эволюция және филогенез заңдары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1-2 семестр 

Компетенция  Білуі тиіс: жануарлар классификациясын, әрбір типтің ұйымдасу 

ерекшелігін, тіршілік үрдістерін, экологиясын; өсіп-өну және онтогенез, 

таралуы, негізгі таксономиялық топтардың маңызы, систематикасы, ірі 

топтардың филогениясын. 

Істей алуы қажет: студенттердің өз бетімен жануарларды анықтау, 

морфологиялық зерттеу және жануарларды өз тіршілік ортасында 

бақылау әдістерін меңгеру. 

дағдылануы тиіс: зертханалық құралдармен жұмыс жасап үйрену, өз 

бетімен жұмыс жасауға дағдылану; негізгі ғылыми зерттеу әдістерін 

игеру; оқу жән ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу; коллекциялық 

материалдар жинау және камеральды өңдеу тәсілдерін; биология пәні 

бойынша жалпы білім беретін мектептерде омыртқасыздар зоологиясы 

тақырыптарының әдістері мен тәсілдерін оқытуға дағдылану.  

Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік менеджмент 

құзіреттіліктерінің қалыптасуына бағытталған.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар 

алуантүрлілігі және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы : 

Қазақ университеті, 2009.- 248 бет.-5 экз  

2. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен 

магистранттарына арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы : 

Эверо, 2014.- 2-ші бөлім.- 368 бет.-25 экз  

3. Қарменова Б.Қ., Бурунбетова Қ.Қ. Омыртқалылар 

зоологиясының зертханалық жұмыстары : оқу-әдістемелік 

құрал.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013.-116 бет.-24 экз 

Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен магистранттарына 

арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы : Қазақ университеті, 2007.- 1-

ші бөлім.- 400 бет.-10 экз  

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалау формасы Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 
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тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Биометрия   

Код Biom-1201 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 1 жыл 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Кабатаева Ж.К., Оразов А.Е. 

Ғылыми дәреже және атауы Биология магистры, оқытушылар  

Курстың мақсаты Биологиялық және медициналық құбылыстарды талдау әдістемелерін 

зерт теу, статистикалық ойлауды дамыту, экспериментті жоспарлау 

және бақылау және эксперимент мәліметтерін математикалық өңдеудің 

адекватты әдістерін сұрыптау.  

Курстар пререквезиті Мектеп пәндері математика, және «биологияға кіріспе»  

Курстың қысқаша мазмұны Биометрия пәні және оның негізгі ұғымдары. Белгілер оның қасиеттері. 

Белгілердің классификациясы, бақылау нәтижелерінің өзгеру себептері. 

Алғашқы мәліметтерді топтау әдістері. Кесте, статистикалық қатарлар, 

вариациялық қатарларды құру техникасы, вариациялық қатарлар 

графигі. Өзгергіш объектілердің негізгі сипаттамалары. Орта 

көрсеткіштер. Вариация көрсеткіштері. Жағдай мүкіндігі және қасиеті. 

Генералды параметрлерді бағалау, таңдау әдістері. Генеральды 

жиынтық және таңдама. Интервалды бағалар. Бағалаудың 

шынайылығының критерилері. Статистикалық болжамдар және оны 

тексеру. Параметрлік критерилер. Параметрлік емес критерилер. 

Биологиялық активті заттарды бағалау. Дисперсиялық талдау. 

Корреляциялық талдау.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 2-семестр 

Компетенция Білу тиіс: -генералды жиынтықта бірліктердің таралу сипатына 

байланысты таңдауды алу әдістері; мәліметтерді реттеу – вариациялық 

қатарларды құру, олардың графикалық бейнесін құру, ннегізгі 

параметрлердің көмегімен жиынтық сипатын, жиынтықтарды 

салыстыруды жүргізу, дисперсиялық талдау негізі.  

Істей алуы тиіс: корреляциялық талдау жүргізе алу, белгілер мен 

үрдістер арасында байланыс орнату. . 

Дағдылануы тиіс: ғылыми зерттеулер нәтижелерін математикалық 

өңдеу үшін алынған білімдерді қолдану.    

Ұсынылатын әдебиеттер Биометрия в MS EXCEL [Текст]  : учеб. пособие / Е. Я. Лебедько [и др.]. 

- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 172 с. 1 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

 
Атауы Оқу іс-тәжірибесі  

Код UP 

Түрі ПМ 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 1 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 2 
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Ф.И.О. Игисинова Ж.Т., Шарипханова А.С., Прокопов К.П., Карменова Б.К.  

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Ботаника және зоология бағыттары бойынша далалық зерттеу 

әдістерімен таныстыру.   

Курстар пререквезиті Ботаника және зоология бойынша барлық курстар кешені     

Курстың қысқаша мазмұны Оқу іс-тәжірибесі этаптары: дайындық, далалық, камералдық.   

Дайындық орнықтыру конференциясы, оқу іс-тәжірибесінің 

бағдарламасымен танысу, техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу, 

ғылыми далалақы зерттеулер әдістемелерімен танысу. Іс-тәжірибе 

алаңының табиғи жағдайын зерттеу.  

Далалық кезеңде: таныстыру экскурсиясы, маршруты белгілеу, 

гербарий және омыртқасыз жануарлар бойынша материалдар жинау 

экскуррциясы; омыртқалы жануарларға бақылау жасау бойынша 

экскурция.  

Камералды этап: камералды өңдеуді дұрыс жүргізу, есеп өткізу. 

Қорытынды конференция.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1-семестр 

Компетенция Білу тиіс: өсімдіктер мен жануарларға бақылау жасау әдістерін, 

гербаризация әдісін, насекомдарды жинау әдістерін, омыртқалы 

жануарларды жи нау әдістерін.  

Істей алуы тиіс: оқу, ғылыми, анықтама әдебиеттерімен жұмыс істеу, 

далалық жағдайда жануарлар мен өсімдіктерге бақылау жүргізу. 

Коллекциялық материалды дұрыс жинау, жианлған материалды дұрыс 

камералды өңдеу, және оларды дұрыс сақтау.  

Дағдылануы тиіс: Ғылыми зерттеулер мен ғылыми жобаларды 

орындауда алған білімдерін қолдану. 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы Дифференцирленген сынақ  

Оқыту тілі Қазақша, орысша 
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Қосымша 2 

2017 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы 

Пәндер 

циклі 

Пәдер коды  

Пәндер атау 

ECTS 

бойынша 

кредитте

р саны 

Семе

стр 

ЖМП НК Fil -2108 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БП НК POIYa -2210 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

БП НК PK(R)Ya -

2209 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БП ТК OPBI -2205 Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Организация и планирование биологических 

исследований 

Organization and planning of biological research 

5 3 

КП НК BK -2306 Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cell 

5 4 

БП НК Mat -2209 Математика 

Математика 

Mathematics 

5 3 

БП НК Him -2210 Химия 

Химия 

Chemistry 

5 3 

БП НК Fiz -2211 Физика  

Физика  

Physics 

5 3 

БП ТК Den -2201 Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

5 4 

Gb -2201 Гидробиология 

Гидробиология 

Hydrobiology 

БП ТК ER -2202 Экология растений  

Өсімдіктер экологиясы 

Ecology of plants 

5 4 

Limn -2202 

Лимнология 

Лимнология 

Limnology 

КП ТК 

EkZh -2303 

Экология животных 

Жануарлар экологиясы 

Animals ecology 

5 4 

Hydr -2303 

Гидроэкология 

Гидроэкология 

Hydroecology 

БП ТК 

R -2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 4 

БП ТК 
OAK -2202 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

3 3 
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Bases of anticorruption culture 

ПМ 

PM 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

2 4 

ҚМ 

DP 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

2 3,4 

 Барлығы   70  

 

 

Атауы Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Код PK (R) Ya –2209 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер МК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны 2 кредит, по ECTS - 3 

Ф.И.О. Шуршітбай Б. 

Ғылыми дәреже және атауы Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курстың мақсаты Мақсаты - мемлекеттік тілді құрметтеу дамыту, мәдени құбылыс ретінде 

оған саналы қатынасы; байланыс негізгі құралы ретінде мемлекеттік 

тілді, адам қызметінің түрлі салаларындағы білім алу құралы, даму 

құралдарының түсінуді қарастыру. 

Курстар пререквезиті Тілдік құрылымын білу; славарьмен жұмыс істей білу. 

Курстың қысқаша мазмұны Негізгі және кәсіби деңгейде оқыту мен оқу студенттердің технологиясы 

әдістері. Оқыту құралдары мен әдістері, оқыту және білім беру мектептен 

нысандары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 3-семестр 

Компетенция жалпы білім беру құзыреті: 

- ойлау жоғары интеллектуалды және ашық-пікірлес тұлғаны және 

мәдениет қалыптастыруға ықпал ретінде қазақ тілін базалық білімі болуы; 

әлеуметтік және этикалық құзыретіне: 

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетін объективті және 

толерантты болуы; 

- жаңа шешімдерді ұсынуға, өз көзқарасын дұрыс қорғауға, командада 

жұмыс істей білу; 

экономикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық құзыреттілігін: 

дұрыс жағдайларда түрлі шарлап, кәсіби қазақ тілінде алған білімдерін 

пайдалана отырып. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 4-е изд., 

перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

3. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие 

для начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. - 7 

4. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по 

развитию навыков аудирования и говорения на казахском языке с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : ИП 

"Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

5. Ширажиева, А. Б. Қазақ тілі. Сборник тестов по казахскому 

[Текст]  / А. Б. Ширажиева и [др.] ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы :  [б. и.], 2014. - 114 с. – 15 
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6. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу құралы : 

деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 384 бет. 8 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық. 

Әдістер /бағалау формасы рейтинг, емтихан. 

Оқыту тілі қазақша 

 

Атауы Кәсіби -бағытталған шетел тілі 

Код POIYa -2210 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны 2 кредит, по ECTS - 3 

Ф.И.О. Хан Г.О. мен Чжан Е.Е. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

доценттер 

Курстың мақсаты Курстың мақсаты бағдарламасы студентерге грамматика мен лексиканы 

аясында тілді практикалық шеберлігін қамтамасыз ету болып табылады. 

Сөйлеу дағдыларын процесінде көзделген тілді білдіреді меңгеру. 

Курстар пререквезиті Техникалық аударма. екі жақты аударма. Аударма теориясы мен 

практикасы. Іскерлік шет тілі. Әдеби аударма. 

Курстың қысқаша мазмұны Аударма теориясы мен практикасы. Іскерлік шет тілі. Әдеби аударма. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 3-семестр 

Компетенция жалпы білім беру құзыреті: 

- үздіксіз білім жаңарту және кәсіби дағдылары мен қабілеттерін кеңейту 

қамтамасыз етуді. 

коммуникативтік құзыреттілік: 

- жаңа шешімдерді ұсынуға, өз көзқарасын қорғауға дұрыс, командада 

жұмыс істей білу; 

кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі: 

- оқу орындарында ғылыми және педагогикалық қызмет саласындағы. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Зенгин, О. Английский язык для специальностей 

"Биотехнология", "Биология", "Экология" [Текст]  : [учебно-

метод. пособие] / О. Зенгин, Ж. С.  Калкабекова, А. А. Ганюкова. - 

Алматы : ССК, 2017. - 264 с. - 25  

3. Holtzman E. Lysosomes: S Survey / E. Holtzman.- [репринт. изд. 

1980 г.].-New York : Springer – Verlag, [2016?]-298 p.- 1  

4. Microbiology And Virology [Текст]  : educational manual / I. S. 

Savitskaya [et al.]. - Almaty : Kazakh University , 2014. - 158 p. - 

ISBN 97860104032221 : 3   

5. Chloroplasts / edit. J. Reinert.- [репринт. изд. 1980 г.].- New York : 

Springer – Verlag, [2016?]- 240 p.- 1   

6. Botany [Текст]  : textbook / [S. K. Imankulova and other] ; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [б. 

и.], 2016. - 280 p. 20  

7. Batyrova, K. I. Introduction to Biology [Текст]  : textbook / K. I. 

Batyrova, D. K. Aydarbaeva ; Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [б. и.], 2016. - 316 p. 15 

8. Genetics [Текст]  : textbook / [D. K. Aydarbaeva and other] ; Ministry 

of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  

[б. и.], 2016. - 243 p. 15  

9. Izbassarova, R. Sh. Methodology of teaching biology [Текст]  : 

textbook / R. Sh. Izbassarova, K. A. Zhumagulova ; Ministry of 
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education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 

376 p. - 15  

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық. 

Әдістер /бағалау формасы рейтинг, емтихан. 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

 

Атауы Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және жоспарлануы 

Код OPBI-2205 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты заманауи талаптарға сай әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып 

биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау жолдарын 

тәжірибеде қолдана алатындай құзыреттілікке ие болу. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша мазмұны Биологиялық зерттеулердің әдістері, сатылары (эмпирикалық, 

эксперименталды-теориялық, теориялық, метатеориялық). 

Эксперименттердің түрлері (зертханалық, вегетациялық, далалық). 

Зерттеушілік үрдістің құрылымы мен мазмұны, белгілі сұрақтар және 

далалық экспериментті жоспарлаудың жалпы принциптері бойынша 

зерттеу әдістемелерді құрастыру. Ғылыми тәжірибелер мен бақылаулар 

бойынша іс-құжаттарды (қағаздарды) жүргізу. Бақылау нәтижелерін 

камералды және статистикалық өңдеуден өткізу. Ғылыми есептер, 

мақалалар, магістрлік диссертацияларды жазу ережелер туралы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 3-семестр 

Компетенция Білуі тиіс: ғылыми зерттеулердін әдістемесін, жоспарлауын, ұйымдастыру 

жолдарын; 

Істей алуы қажет; ғылыми зерттеулерді жоспарлап, оларда тиімді 

әдістерді қолданып жүргізу, бақылау нәтижелерін статистикалық 

өндеуден өткізу;  

дағдылануы тиіс: ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен ұймдастыру. 

Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік менеджмент 

құзіреттіліктерінің қалыптасуына бағытталған.  

Ұсынылатын әдебиеттер Мамраев [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2010. - 151 с. 10 

Оқытуәдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалауформасы Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқытутілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Атауы Дендрология 

Код Den-2201 

Түрі БД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 4 

Кредиттер саны 3 (5) 
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Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Доцент, к.б.н. 

Курстың мақсаты Дендрология  пәнінің маңызы – орман алқаптары сапалық құрамы мен 

өнімділігін арттыру, ағаштың биологиясы, экологиясы, қоршаған орта 

өсімдік жамылғысы туралы ілімі теориялық ережелері мен практикалық 

дағдыларын меңгеру.  

Мақсаты: Ағаш өсімдіктері морфологиясы мен биологиясы анықтай білу; 

Республиканың табиғи аймағындағы ағаш және бұталар түрлерінің 

ассартиментіне баға беру; Ағаш өсімдіктерінің ассартиментін таңдауды 

оның экологиясына сәйкес жүргізу; Қызыл Кітапқа енген ағаш өсімдіктері 

түрлерін сақтау бойынша шаралар қолдану. 

Курстар пререквезиті Ботаника 

Курстың қысқаша мазмұны Негізгі тақырыптар: Ағаштардың, бұталардың, жартылай бұталардың, 

шырмауықтар мен жатаған өсімдіктердің жіктелуі. Ағаш өсімдіктері 

тіршілік құбылыстарына, биологиялық өсімділігіне және қалыптасу 

қаблетіне тигізетін метерологиялық жағдай мен маусымдық өзгерістер 

әсері. Ортаның топырақ экологиялық әсері: топырақтың механикалық 

және химиялық құрамы, қышқылдығы мен ылғалдану жағдайы. Еліміздің 

тік тау аймақтары мен ормандары. Орман шаруашылығы мен елді 

мекендері көгалдандыру саласында қолдануда макромезо-микробелдердің 

әсері.Табиғат қорғау, ағаш өсімдіктерін тиімді пайдалану, өсімдік әлемі 

«қызыл кітабына» енген сирек кездесетін және тұрып бара жатқан ағаш 

өсімдіктерін анықтау, зерттеу, қорғау мен көбейтуде орманшылар ролі. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4-семестр 

Компетенция Нәтижесінде студент:  

Білуі тиіс: Қазақстанда және ТМД территориясында өсетін, орман түзуші 

ағаш өсімдіктерінің түрлері: Қазақстанда жерсіндірілген, орман түзуші 

ағаш өсімдіктерінің түрлері; фенологиялық бақылаудың 

әдістемесі;оқылған материалды анализдеу, салыстыра білу, дұрыс 

қорытынды шығару; ғылыми және оқулықты әдебиеттермен жұмыс істей 

білу 

Дағдылануы тиіс: негізгі принциптері, тәсілдері, ережелері мен био-

көрсете қолдану; биологиялық мониторинг жануарлар, өсімдіктер мен 

микроорганизмдер; тиісті әдістер мен қоршаған ортаны мақсаты бағалау 

үшін тиісті индикатор отырғызу іріктеуде жасауға; био-индикаторларды 

пайдалана отырып, қоршаған ортаны зертханалық және далалық бағалау 

негізгі әдістерімен танысу. 

Құзіреттілігі: кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиеттер Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум для СПО / В. Ф. 

Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. - 2 

Оқыту әдістері ауызша, графикалық, ішінара-іздену, зерттеу 

Әдістер /бағалау формасы Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Гидробиология 

Код Gb -2201 

Түрі МБММ 

Курс деңгейі/ пәндер КП НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 4 семестр 
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Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ануарбеков С.М. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистралары, аға оқытушылар 

Курстың мақсаты студенттерге гидроэкожүйе туралы білім беру, гидробионттардың 

таралуы мен қалыптасу факторлары қарастырылады. 

Курстар пререквезиті Зоология, биомерия 

Курстың қысқаша мазмұны Гидробиологиялық зерттеулерің тарихы. Замануй гидробиология. Негізгі 

мәселелер мен бағыттары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4 семестр 

Компетенция білуі керек:  сулы ортаның абиотикалық факторларын, температура, 

тұздылық, оттегімен қамтамасыз етуі, жарық, сутегінің көрсеткіші (РН); 

әртүрлі су қоймаларының оттегі мен РН; біріншіреттік және екінші реттік 

өнімдер және оларды анықтау әдістерін; гидросфераның 

биолимнологиялық құрылымын; литораль, бенталь және профундальды 

мекен етушілерді; су қойламарының тазаруын қамтамасыз ететін 

гидробионттар топтарын; 

істей алуы қажет: абиотикалық факторлар динамикасы бойынша 

гидроэкожүйенің типін анықтау; индикаторлар түрлерінің топтамасын 

(фитопланктон, зоопланктон және зообентос); сандық көрсеткіштерін 

есептеу  және доминантты гидробионттар популяциясын белгілеу; 

- дағдылануы тиіс: су нысандарымен  жұмыс істеу техникасы мен 

тәсілдерін меңгеру. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 

с. 10 

2. Минсаринова Б. Қ. Жалпы гидробиология  : учебное пособие / Б. 

Қ. Минсаринова, Б. Е. Есжанов. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 

438 с. – 5 экз 

3. Сейтбаев Қ.Ж. Жалпы гидробиология : учебное пособие.- Алматы 

: Дәуір, 2012.- 480 с.-50 экз 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 

Әдістер /бағалау формасы рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Өсімдіктер экологиясы 

Код ER -2202 

Түрі МБММ 

Курс деңгейі/ пәндер КП НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент 

Курстың мақсаты Өсімдіктердің негізгі экологиялық сипаттамаларын және олардың 

жіктелуін зерттеу. Биосфераның компоненттерінің өзара әрекеттесуінің 

негізгі заңдарын білу; өсімдіктер мен өсімдіктерге әсер ететін қоршаған 

орта факторлары, қандай және қандай комбинацияларда өсімдіктерге 

әсер ететінін, олардың нысандарын, құрылымын, дамуын, көбеюін және 

басқа организмдер арасында өсімдіктердің орналасу орнын өзгертуін 

ескере отырып, студенттерді жан-жақты таныстыру. 

Курстар пререквезиті Ботаника, зоология, биометрия 

Курстың қысқаша мазмұны Өсімдіктер экологиясы өсімдіктерді биосфераның организмдерімен 

тығыз байланыстыратын өсімдіктерден оқшаулайды және қоршаған орта 

жағдайларына және өсімдік жамылғысының құрамына және 
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фитоценоздағы жеке өсімдіктер арасындағы бәсекелестіктің сыртқы 

факторларына байланысты жеке өсімдік түрлерінің сипатындағы 

өзгерістерді зерттейді. 

Биосфераның компоненттерінің өсімдіктермен өзара әрекеттесуінің 

негізгі заңдылықтары, өсімдіктерді қорғау және қоршаған ортаны 

басқару жөніндегі шараларды әзірлеу; өсімдік және мекендейтін орталар 

арасындағы өзара қарым-қатынастың негізгі заңдылықтары; 

экологиялық факторлар мен олардың өсімдіктерге әсері, олардың түрін, 

құрылымын, дамуын, көбеюін және басқа организмдер арасында 

табиғатта өсімдіктердің орны. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4 семестр 

Компетенция Білуі керек: экологиялық топтар мен өсімдіктердің тіршілік формалары, 

осы курстың терминдері мен тұжырымдамалары; өсімдіктердің 

морфологиясына қоршаған ортаның факторларының әсері, 

популяциялардың саны мен құрылымының өзгеру заңдылықтары, көбею 

табиғаты, өсімдіктердің кеңістіктік таралуы; өсімдіктердің экологиялық 

топтарындағы олардың қалыптасуы, өсім сипаты, тамақтану және азық-

түлік өнімдері мен өзара қарым-қатынас, трофикалық тізбектегі энергия 

ағымдарының үлгілері, популяциялар арасындағы биоценотикалық 

қатынастарды. 

Меңгеру: Түр ішіндегі және түр аралық өзара әрекеттесу бойынша 

өсімдіктерді ажыратады; олардың биосферадағы рөлін түсіндіру және 

т.б. Түрлердің таралуының экологиялық факторларға тәуелділігін 

бағалау, организмнің морфологиялық құрылымын мекендеу ортасымен 

байланысын, популяция жасын, жынысы мен мөлшерін анықтауды, 

популяция ішілік және популяция арасындағы қоректенуі және өзара 

қарым-қатынастарын анықтау, өсімдіктің табиғатын және ағзаның даму 

сатысын анықтау. 

Икемділігі: Қабілеттері: Теориялық білімдерін өсімдіктерді сақтау және 

қорғау жөніндегі іс-шараларды талдауда және әзірлеуде, негізгі 

процестерді, өсімдік -орта жүйесіндегі өзара әрекеттесу механизмдерін 

және функционалды байланыстарды ескере отырып қолдана алады.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - М. : Изд-

во МГУ, 2011. - 799 с. : ил. 3  

2. Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения [Текст]  

: [учеб. пособие] / В. М. Басов. - Изд. 4-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 

2011. - 155 с. 3 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 

Әдістер /бағалау формасы рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Лимнология 

Код Limn -2202 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 4 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Студенттерде гидрологияның негізгі бөлімдері туралы білім 

қалыптастыру, өзендер мен көлдердің су қоймаларының  химиялық 

биологиялық аспектілеры туралы  

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 
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Курстың қысқаша мазмұны Мақсаты мен міндеті, әдістері, лимнология дамуының негізгі кезеңдері. 

Мұхиттың биологиясы. Мұхиттану. Лимнологиялық апат. Судың 

пигментациясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4-семестр 

Компетенция Білу керек: судың пигментациясын, аталған түрлердің биологиялық 

алуан түрлілігін, судың химиялық құрамының өзгеруін;  

Істей алу керек: лимнологиядан алған білімін тәжірибеде зерттеу 

жұмыстарында қолдану; 

Дағдысы болу керек:  тәжірибе жасауда, сараптама жасауда 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Лопух П.С., Якушко О.Ф. Общая лимнология Учебное пособие для 

студентов географического факультета. — Минск: БГУ, 2011. — 366с. 

2. Gharibreza M., Ashraf M.A. Applied Limnology: Comprehensive View 

from Watershed Tokyo: Springer, 2014. — 204 p. 

3. Зилов Е.А. Общая лимноэкология. В 2-х томах. Том 1 Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2013. – 122 с. 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, практикалық .АКТ, жобалық оқыту 

Әдістер /бағалауформасы модульді-рейтингті технология, студенттердің жетістігін критериальды 

бағалау 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамандықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Жануарлар экологиясы 

Код ЕkZh-2303 

Түрі КП 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 4 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Жануарлардың экологиялық топтарын қарастыру. 

Курстар преквезиті Латын тілі, зоология, ботаника 

Курстың қысқаша мазмұны Тірі ағзалардың экологиясын, жануарлар экологиясының негізгі 

әдістерін, бақылау және тәжірибесын зерттейді. Ағза мен қоршаған 

ортаның қарым-қатынасының жалпы заңдылықтары және олардың тірі 

ағзаларға әсерін, жауарлардың экологиялық топтарын, жануарлардың 

қарым-қатынасының экологиялық факторларын қарастырады 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4-семестр 

Компетенция Білуі тиіс: жануарлардың қарым қатынасы және жануарлар әлеміне 

адамзаттың әсері, мекен ететін ортаға жануарлардың бейімделуі, 

қоршаған ортаны қорғау шаралары, адамзаттың өсімдік әлеміне әсері, 

биосферадағы экологиядағы жүйенің өзгеруі; 

Істей алуы қажет: популяция мен биогеоценоздың принциптерін және 

байланыстарын, олардың функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктері сипаттау; 

Дағдылануы тиіс: мектептегі табиғаттану жұмыстарын ұйымдастыру: 

сабақта, сабақтан тыс, танымжорықтар өткізуде, экологиялық жолдарды 

салуда. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-144 бет.-15 экз 

2. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : оқу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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құралы.- Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 бет.-1 экз 

3. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы : оқу құралы.- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 

бет.-26 экз 

Оқытуәдістері Ауызша, графикалық, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқытутілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Атауы Гидроэкология 

Код Hydr-2303 

Түрі КП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистрлары, аға оқытушы мен оқытушы 

Курстың мақсаты студенттерге гидроэкожүйе туралы білім беру, гидробионттардың 

таралуы мен қалыптасу факторлары қарастырылады. 

Курстар пререквезиті ботаника,  омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы. 

Курстың қысқаша мазмұны Гидроэкология пәнінің мақсаты қоршаған ортаға қатысты 

гидросфераның популяциясын зерттеу, сондай-ақ тірі компоненттердің 

бір-бірімен өзара байланысын және жансыз  су объектілеріндегі 

биологиялық құбылыстармен танысу.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4 семестр 

Компетенция білу керек: гидроэкологияның негізгі заңдылықтары мен принциптері; 

гидросфера мониторингінің ғылыми негізін; суды қамтамасыз ету, 

гидросфераны қорғауды қамтамасыз етудің құқықтық, нормативтік-

техникалық және ұйымдастырушылық негіздерін; судың сапасының 

көрсеткіші ретінде негізгі гидробионттерді. 

Істей алу қажет: суды және топырақтың іріктелуін жүргізу, планктон 

организмдерінің және бентостардың молшылықты және түрдің құрамын 

анықтау үшін рекордтық үлгілерді жүргізу; негізгі гидробионттардың 

түрлік құрамын анықтау, макрофитті гербарийді құрастыру; 

гидробионттардың негізгі топтарының биомассасын және өнімділігін 

есептеу; резервуардың немесе оның бір бөлігінің өсіп-өну картасын 

жасауға; 

дағдылануы тиіс: табиғи суды сапалы бағалаудың негізгі әдістері; судың 

ластану индексін есептеу әдістемесі. 

Пәндер кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 

2013. - 324 с. 10 

2. Логинова, Е.В., Лопух, П.С. Гидроэкология (курс лекций) 

Минск: БГУ, 2012. –350 с., электронный ресурс. 

3. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 

2013. - 324 с. 10 

4. Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. 

Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; 
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Краснодар : Лань, 2014. - 368 с. : ил. 10 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 

Әдістер / бағалау формасы рейтинг, емтихан. 
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Қосымша 3 

 2016 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы 
Пәндер 

циклі 

Пәдер 

коды 

 

Пәндер атау 

ECTS 

бойынш

а 

кредитт

ер саны 

Семе

стр 

БП ТК MB -

3210 

Молекулалық биология 

Молекулярная биология 

Molecular biology 

5 5 

КП НК Mik -

3311 

Микробиология  

Микробиология 

Microbiology 

3 5 

КП ТК 
BMB -

3303 

Ботаникадағы биоиндикациялық әдістер 

Биоиндикационные методы в ботанике 

Bio-indication methods in Botany 

5 6 

PEOO

S -

3303 

Практикум по экологии и охране окружающей среды 

Экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша практикум 

Workshop on ecology and environment 

EMVO 

-3303 

Экологический мониторинг водных объектов 

Су нысандарының экологиялық мониторингі 

Ecological monitoring of water objects 

КП ТК OPBI -

3304 

Организация и планирование биологических исследований 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Organization and planning of biological research 

5 6 

OZZh 

-3304 

Жануарлар әлімін сақтау және қорғау 

Охрана и защита животного населения 

Protection of animal population 

BMOK

V -

3304 

Биологические методы оценки качества вод  

Су сапасын биологиялық бағалау әдістері 

Biological methods of evaluating water quality 

КП ТК BrRSO 

-3305 

Биоразнообразие растений, его сохранение и охрана 

Өсімдіктер биоалуантүрлілігі, оны сақтау және қорғау 

Plant biodiversity, its conservation and protection 

5 6 

BOS -

3305 

Биомониторинг окружающей среды 

Қоршаған ортаның биомониторингі 

Biomonitoring of the environment 

EEVO 

-3305 

Экологическая экспертиза водных объектов 

Су нысандарына экологиялық экспертиза  

Ecological examination of water objects 

БП ТК BedT -

3206 

Биотехнологияға кіріспе 

Введение в биотехнологию 

Introduction to biotechnology 

5 6 

OB -

3206 

Биотехнология негіздері 

Основы биотехнологии 

Fundamentals of Biotechnology 

MbBt -

3206 

Микробиологическая биотехнология 

Микробиологиялық биотехнология  

Microbiological biotechnology 

БП ТК FRR -

3207 

Өсімдіктердің өсуі мен даму физиологиясы 

Физиология роста и развития растении 

Physiology of plant growth and development 

5 6 

FPP -

3207 

Өсімдіктердегі физиологиялық үрдістер 

Физиологические процессы в растениях 

Physiological processes in plants 
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OFR -

3207 

Общая физиология растений 

Жалпы өсімдіктер физиологиясы 

Physiological processes in plants 

БП ТК GOSR 

-3208 

Генетика өсімдіктер селекциясы негіздерімен  

Генетика с основами селекции растений 

Genetics with the basics of plant breeding 

7 5 

GOSZ

h -

3208 

Генетика жануарлар селекциясы негіздерімен  

Генетика с основами селекции животных 

Genetics with the basics of animal breeding 

OG -

3208 

Общая генетика  

Жалпы генетика 

General genetics 

БП ТК 
Den -

3309 

Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

5 5 

PG -

3209 

Паразитология, гельминтология  

Паразитология, гельминтология  

Parasitology, helminthology 

MGI -

3209 

Методы гидробиологии и ихтиологии 

Гидробиология және ихтиология әдістемелері 

Methods of Hydrobiology and ichthyology 

КП ТК 
ОG -

3310 

Основы гидробиологияи 

Гидробиология негіздері 

Fundamentals of Hydrobiology 

7 6 

GI -

3310 

Гидробиология және ихтиология 

Гидробиология и ихтиология  

Hydrobiology and Ichthyology 

Gbot -

3310 

Гидроботаника 

Гидроботаника 

Hydrobotanics 

БП ТК 
Bio -

3313 

Биогеография 

Биогеография 

Biogeography 

5 5 

O -

3312 

Орнитология 

Орнитология 

Ornithology 

ER -

3213 

Экология растений  

Өсімдіктер экологиясы 

Ecology of plants 

БП ТК FF -

3214 

Фитодизайн и флористика 

Фитодизайн және флористика  

Phytodesign and floristry 

5 5 

T -

3214 

Териология 

Териология 

Teriology 

Gb -

3214 

Гидробиология 

Гидробиология 

Hydrobiology 

ПМ 

PM 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

2 6 

 Барлы

ғы 

 54  
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Қосымша 3A 

 

Атауы Микробиология 

Код Мik -3311 

Түрі КП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент 

Курстың мақсаты Микроорганизмдермен, микроорганизмдермен туындаған ең маңызды 

биохимиялық процестерге, және олардың практикалық маңызы экологиялық 

факторлардың әсерін зерттеуге, микроорганизмдердің топтардың 

морфологиясы, таксономия және физиология сипаттамаларын қарастыру, 

әлемнің микробтардың көптүрлілігі зерттеу. 

Курстар пререквезиті Цитология, ботаника, өсімдіктер систематикасы, омыртқасыздар зоологиясы, 

омыртқалылар зоологиясы. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

микроорганизмдердің әлемдік, мәселе циклінде сипаты мен рөлін өз бөлу. 

Микробиология негізгі бөлімдері. Микроорганизмдер зерделеу әдістері. 

Микроорганизмдердің морфологиясы және таксономия. орта температурасы. 

Psychrophilic. мезофильді және жылу организмдер. Пастерлеу және 

зарарсыздандыру. Суық қарсылық микроорганизмдер. Көрінетін жарық. 

Ультракүлгін садақтар. Радиоактивті сәуле. Микробтардың олардың әсері. 

қоршаған ортаны ылғалдылығы. . Гидрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5 семестр 

Компетенция білуі керек: 

- өсімдіктер мен жануарлардың өміріне факторлардың әсерін заңдылықтары; 

бір әрекетке жауап идеясын, сондай-ақ факторлар комбинациясын бар; 

- олардың ерекшеліктерін экологиялық факторлардың сипаты; 

- өсімдік жүйесі мен қоршаған ортаға өзара іс-қимыл және функционалдық 

қарым-қатынастар негізгі процестер мен тетіктері туралы; 

- өсімдіктер мен жануарлардың өмірі процестер, олардың материалдар мен 

энергия түрлі экологиялық факторлардың іс-қимыл және осы факторлардың 

олардың бейімделуін алмасты; 

алады: 

- биогеография сапалық және сандық әдістері тәжірибеге құқығы; 

- биогеография бойынша ғылыми-зерттеу материалдарының талдау; 

- практикалық қолдану үшін ғылыми-зерттеу материалдары бойынша пікір 

және қорытынды береді. 

дағдыларын ие: 

- биогеография байланысты негізгі объектілері, оқиғалар мен үдерістердің бар; 

 ғылыми зерттеу әдістерін қолдану; 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А. Л. Ивчатов, 

В. И. Малов.- М.: ИНФРА-М5, 2011.- 218с.2 

2. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. А. 

Ванькова, Л. И. Войно.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 287с. 1 

3. Нетрусов, А. И. Микробиология[Текст] : учеб. для вузов / А. И. 

Нетрусов, И. Б. Котова.- М.: Академия, 2012.- 384 с. 5 

4. Тлепов, А. А. Микробиология [Текст]  : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 250 с. – 10 

5. Тлепов, А. А. Микробиология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Тлепов. - Алматы : Эверо, 2014. - 314 с. - 25 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 
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Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және жоспарлануы 

Код OPBI-3304 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты заманауи талаптарға сай әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып биологиялық 

зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау жолдарын тәжірибеде қолдана 

алатындай құзыреттілікке ие болу. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Биологиялық зерттеулердің әдістері, сатылары (эмпирикалық, 

эксперименталды-теориялық, теориялық, метатеориялық). Эксперименттердің 

түрлері (зертханалық, вегетациялық, далалық). Зерттеушілік үрдістің 

құрылымы мен мазмұны, белгілі сұрақтар және далалық экспериментті 

жоспарлаудың жалпы принциптері бойынша зерттеу әдістемелерді құрастыру. 

Ғылыми тәжірибелер мен бақылаулар бойынша іс-құжаттарды (қағаздарды) 

жүргізу. Бақылау нәтижелерін камералды және статистикалық өңдеуден өткізу. 

Ғылыми есептер, мақалалар, магістрлік диссертацияларды жазу ережелер 

туралы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6-семестр 

Компетенция Білуі тиіс: ғылыми зерттеулердін әдістемесін, жоспарлауын, ұйымдастыру 

жолдарын; 

Істей алуы қажет; ғылыми зерттеулерді жоспарлап, оларда тиімді әдістерді 

қолданып жүргізу, бақылау нәтижелерін статистикалық өндеуден өткізу;  

дағдылануы тиіс: ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен ұймдастыру. 

Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерінің 

қалыптасуына бағытталған.  

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Мамраев [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2010. - 151 с. 10 

Оқытуәдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер 

/бағалауформасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқытутілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық жұмыстар, 

практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Су нысандарының экологиялық мониторингі 

Код EMVO -3303 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Студенттерді мұхит және континентальды су экожүйелерінің басты 
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құрылымдық ерекшеліктерімен және  гидробиологияда (cу экологиясында) 

қолданылатын негізгі зерттеу әдістерімен таныстыру.  

Курстар пререквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Су – ағзалардың (гидробионттардың) тіршілік ортасы ретінде.  су ағзларының 

негізгі тіршілік формаслары (планктон, нектон, бентос, нектобентос, 

пелагобентос, нейстон, плейстон, перифитон); мұхит, теңіз, көлдердің 

вертикальды зоналары. әртүрлі типті экожүйелерді зерттеуде қолданылатын 

әдістер, алынған мәліметтерді талдау және ұсыну ерекшеліктері.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6-семестр 

Компетенция - білу керек: су ағзларының негізгі тіршілік формасларын (планктон, нектон, 

бентос, нектобентос, пелагобентос, нейстон, плейстон, перифитон); мұхит, 

теңіз, көлдердің вертикальды зоналарын,  басты гидробиологиялық әдістер.   

- істей алуы қажет: гидросфераның тірі әлемінің әралуандылығына жақсы 

бейімделу, меңгерілген материалды жүйелеп жеткізу, зертханалық құрал 

жабдықтарды қолдану, өзбетінше гидробиологиялық материалды жинау және 

өңдеу, алынған мәліметтерді талдау. балықтардың анатомиялық және 

морфологиялық құрылысын зерттеу,  балықтар түрін анықтау, балықтар 

ресурсын тиімді пайдалану және қорғау шараларын ұйымдастыра алу.   

- дағдылануы тиіс: зерттеудің негізі әдістерін жүргізуге, дала және зертхана 

құралдарымен жұмыс істеуге, құжаттарды жүргізу және эксперименттік 

бақылау жасау. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 1 

2. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. Ашықбаев, Б. 

А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 бет.-10 экз 

3. Карменова, Б. Қ. Бунақденелілер биологиясы  : монография / Б. Қ. 

Карменова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2017. - 141 бет. – 2 экз 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық жұмыстар, 

практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Жануарлар әлемін сақтау және қорғау 

Код OZZh -3304 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Прокопов К.П., Кабатаева Ж.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент и магистр биологии, преподаватель 

Курстың мақсаты студенттерді жер бетіндегі биоәралуындылықты сақтау мәселелерінің 

заманауи көріністерімен, сиреп бара жатқан жануарлар түрімен, олардың 

жойылу себептерімен және қорғау шараларын ұйымдастыру жолдарымен, 

жануарлар әлемін сақтаудың әдістерімен таныстыру болып табылады. Жастар 

санасына табиғаттағы құбылыстар мен қарым-қатынастар үздіксіз жүріп 

жататындығын жеткізіп, табиғатқа жасалған кез-келген әсердің салдарынан 

жағымды  және жағымсыз өзгеріс болып тұратындығын ашып көрсету. 

Сондықтан адам баласының табиғатпен жасаған әр қатынасы жан-жақты 

ойластырылып жүргізілуінің қажеттілігін студенттер саналы түрде ұғынуы 

қажет.  

Курстар пререквезиті Зоология, ботаника, биометрия 



П ВКГУ 011-15 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Жануарлар дүниесін қорғау. 

Қызыл кітап. ҚР сирек  кездесетін жануарлар қауымдастығы. Сүтқоректілерді 

қорғау. Құстарды қорғау. Орнитологияда санақ жұмыстарын жүргізу. 

Бауырменжорғалаушыларды қорғау. Қосмекенділерді қорғау. Балықтарды 

қорғау. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5-семестр 

Компетенция Білу керек:  

- студенттер табиғатта құрып кету қауіпінде тұрған жануарларды  

- жердегі биоәралуандылықтың күйін және азаю мәселелерін  

- биоәралуандылықтың табиғи түрлерін төмендету факторларын  

- жануарлардың сирек түрлерін, сирек түрлердің деңгейлерін  

істей алу қажет: 

- жануарлар әлемін сақтаудың негізгі әдістері мен принциптерін  

- жануарлар популяциясының санының азаю себептерін анықтай алу  

- сирек қорғалатын түрлердің санаттын бағалау, қажетті шараларды қолдану 

- оларды қорғау шараларын ұйымдатырудың жоспарын жасай алу  

Дағдылану керек:  

-кәсіптік маңызы бар, сирек кездесетін жануарлар санын анықтауға.  

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Дүрмекбаева Ш.Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы  / Ш. 

Дүрмекбаева, С. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. – 160 с.  

2. Қазақстан Қызыл кітабы беттерінен: омыртқалы жануарлар - По страницам 

Красной книги Казахстана: позвоночные животные. - Алматы: Алматы кітап, 

2012. - 128 б.  

3. Редкие и исчезающие виды растений и животных казахстанской части 

Алтай-Саянского экорегиона: в 2 ч. Ч. 2: Редкие и исчезающие виды 

животных / сост. С. В. Стариков. - Усть-Каменогорск, 2009. – 61 с. 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Су нысандарына экологиялық экспертиза 

Код EEVO-3305 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Студенттерді мұхит және континентальды су экожүйелерінің басты 

құрылымдық ерекшеліктерімен және  гидробиологияда (cу экологиясында) 

қолданылатын негізгі зерттеу әдістерімен таныстыру. соынмен қатар суды 

ластау көдерімен, және сол ластануларды төмендету жолдарысен таныстыру.  

Курстар пререквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Су – ағзалардың (гидробионттардың) тіршілік ортасы ретінде.  су ағзларының 

негізгі тіршілік формаслары (планктон, нектон, бентос, нектобентос, 

пелагобентос, нейстон, плейстон, перифитон); мұхит, теңіз, көлдердің 

вертикальды зоналары. әртүрлі типті экожүйелерді зерттеуде қолданылатын 

әдістер, су объектілерінің экологиялық экспертизасын жүргізу, су ортасының 

ласатану көздерін анықтау, сол ластануларды төмендету әдістері.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6-семестр 
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Компетенция - білу керек: су ағзларының негізгі тіршілік формасларын (планктон, нектон, 

бентос, нектобентос, пелагобентос, нейстон, плейстон, перифитон); мұхит, 

теңіз, көлдердің вертикальды зоналарын,  басты гидробиологиялық әдістер.   

- істей алуы қажет: гидросфераның тірі әлемінің әралуандылығына жақсы 

бейімделу, меңгерілген материалды жүйелеп жеткізу, зертханалық құрал 

жабдықтарды қолдану, өзбетінше гидробиологиялық материалды жинау және 

өңдеу, алынған мәліметтерді талдау. балықтардың анатомиялық және 

морфологиялық құрылысын зерттеу,  балықтар түрін анықтау, балықтар 

ресурсын тиімді пайдалану және қорғау шараларын ұйымдастыра алу.   

- дағдылануы тиіс: зерттеудің негізі әдістерін жүргізуге, дала және зертхана 

құралдарымен жұмыс істеуге, құжаттарды жүргізу және эксперименттік 

бақылау жасау. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Су сапасын биологиялық бағалау әдістері 

Код BMOKV -3304 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Кушникова Л.Б. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Студенттерді су экожүйелерінің жағдайлары мен су сапасын биологиялық 

бақылаудың методологиялық негіздерімен, табиғи және антропогенді 

трансформацияланған суқоймаларының биологиялық индикациялау 

тәсілдерімен таныстыру.     

Курстар пререквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Су – ағзалардың (гидробионттардың) тіршілік ортасы ретінде.  су ағзларының 

негізгі тіршілік формаслары (планктон, нектон, бентос, нектобентос, 

пелагобентос, нейстон, плейстон, перифитон); мұхит, теңіз, көлдердің 

вертикальды зоналары. әртүрлі типті экожүйелерді зерттеуде қолданылатын 

әдістер, су объектілерінің экологиялық экспертизасын жүргізу, су ортасының 

ласатану көздерін анықтау, сол ластануларды төмендету әдістері.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6-семестр 

Компетенция - білу керек: Су экожүйелерінің стрессті факторлары. су ағзаларының негізгі 

индикаторлы топтары.  Органикалық және токсикалық ластану. су 

қоймаларындағы органика мен таксиканттардың қалыпты құрамы. 

Антропогенді ластану және оның көздері. Биогенді элементтер.  Эвтрофирлеу. 

Судың сапробтылығы туралы  ұғымы. Олигосапробты, мезосапробты, 

полисапробты ағзалар. Сапробтылықты бағалау шкаласы.  

- істей алуы қажет: зертханалық құрал жабдықтарды қолдану, өзбетінше 

гидробиологиялық материалды жинау және өңдеу, алынған мәліметтерді 

талдау.  

- дағдылануы тиіс: олигосапробты және полисапробты суқоймаларының 

гидробионттарының құрамына салыстырмалы талдау.  

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология [Текст]  : учеб. для сред. спец. 

учеб. заведений / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - М. : ИНФРА - М, 2011. - 217 с. 
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Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Биотехнологияға кіріспе 

Код BedT -3206 

Түрі БД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г. К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистры, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Курстың мақсаты биотехнологиялық зертханалар жабдықтарымен таныстыру 

және стерилді жағдайда жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, стерильді 

культураларды алудың әдістерін игеру, қоректік ортада микрокөбейту және 

өсіру, білім алушылар бойында биотехнология саласындағы қазіргі заманғы 

ғылыми әзірлемелер туралы түсінік қалыптастыру. 

Курстар преквезиті Микробиология, ботаника 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Биотехнология тарихы. Зертханалық жұмыстарды жүргізудегі қауіпсіздік 

ережелері. Биотехнология зертханасын жабдықтау және ұйымдастыру. 

Микропрепараттарды дайындау түрлері. Қоректік ортаны дайындау, таза 

культураларды отырғызу. Ашу процесінің түрлеріне микроорганизімдердің 

қатысуы. Микроклональды көбейтудің негізгі кезеңдері. Алынңан 

өсімдіктерді интродукциялау. Криосақтау. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6-семестр 

Компетенция Нәтижесінде  студент 

Білу керек: 

- биотехнологиялық зертхананы ұйымдастыру, адамға қажетті биотехнологиялық 

қоспаларды алуды, өнеркәсіпте қолданылатын биотехнологияның дәстүрлі 

процестерін, өсімдіктердің микроклональды көбейтудің принциптері мен әдістерін 

Істей алу керек: 

- стерильді қоректік орта дайындау 

- мақсатты өнімдерімен жұмыс істеуге 

- алған білімдерін практикалық сабақтарда қолдануды 

Дағдысы болуы керек: 

- стерильді биотехнология зертханасында жұмыс істеу өсімдік материалын «in vitro» 

көбейтуді 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с. 

2. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии : учебно-метод. 

пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН РК.- Усть-Каменогорск : 

Берел, 2016.- 132 с. 

3. Аубакиров, Х. Ә. Биотехнология: лабораторный практикум / Х. А. 

Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 212 стр. 

Оқытуәдістері Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Әдістер 

/бағалауформасы 

Орысша, қазақша 

Оқытутілі Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 
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Мамандықты оқыту 

шарттары 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

 

Атауы Микробиологиялық биотехнология 

Код MbBt-3206 

Түрі БД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистры, аға оқытушы 

Курстың мақсаты "Микробиологиялық биотехнология" курсының мақсаты  болып жалпы білім 

беру және кәсіби бакалаврларды дайындау, білім алушыларға теориялық және 

тәжірибелік білім арқылы өнімдердің микробиологиялық шығу тектеріне 

қарай  биотехнологиялық өнім өндіруді үйрету 

Курстар преквезиті Микробиология, ботаника 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Микробиологиялық биотехнология тарихы. Биотехнологияның  

микробиологиялық аспектілері. Өнеркәсіптік микроорганизмдер. 

Микробиологиялық ферменттік жүйесінің өндірістік процестер. Микробтық 

өнімдер маңыздылығы мен алуан түрлілігі. Микробтардың метоболизмы және 

өсуін басқару.Микробиологиялық синтез. Біржасушалы ағзалардың ақуызы. 

Микробтық биомассаны өсіру. Аминқышқылдарынның биотехнологиялық 

өндірісі, органикалық қышқылдар және өзге заттар. Қоршаған ортадағы 

микроорганизімдердің биотехнологиясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6-семестр 

Компетенция Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білу керек: микроорганизімдер тіршілігінің мәнін, механизмдері мен 

заңдылықтарын,биотехнологияның  негізгі жетістіктері мен даму тенденциясын; 

қазіргі заманғы әдістері, гендік инженерияның, ақуыз инженериясы, инженерлік 

энзимологии, хромосомалық инженерия, клеткалық инженерия; маңызды 

технологиялық процестер өсімдік және жануар шикізатын және тамақ өнімдерін 

өндіру;тірі ағзалардың маңызды қосылыстарын сараптаудың әдістерін. 

Істей алуы керек: негізгі ғылымдардың білімін нақты зерттеу жұмыстарының 

практикасында   пайдалана білу, ақпараттық-іздеу, әдістемелік міндеттерді шешу 

үшін биотехнологияның түрлі салаларында пайдалану; қазіргі заманғы зертханалық 

құрал-жабдықтар; жоспарлау, ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізу, 

өндірістік.  

Дағдысы болуы керек: ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін қажетті дербес ғылыми-

зерттеу жұмыстарына; құру және пайдалану модельдерді сипаттау және түрлі 

биотехнологиялық процестер мен құбылыстарды болжау 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии: учебно-метод. 

пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева; МОН РК.- Усть-Каменогорск : 

Берел, 2016.- 132 с.  

2. Калашникова Е.А. Клеточная инженерия растений./ Учебное пособие, 

РГАУ-МСХА, 2012. - 318 с. 

3. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с 

4. Аубакиров Х.Ә. Биотехнология: зертханалық жұмыстар практикумы / Х.Ә. 

Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. – А.: ЖК "Отан", 2014. - 212. 

Оқыту әдістері Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Орысша, қазақша 

Оқыту тілі Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 
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жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

 

Атауы Биотехнология негіздері 

Код ОВ-3206 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

биология магистрі 

Курстың мақсаты Студенттерді биотехнология негіздерімен, әдістерімен танстыра отырып, 

болашақ мамандардың алған білімдерін практикада қолдануына мүмкіндік 

жасау 

Курстар пререквезиті Микробиология және вирусология, биохимия молекулярлық биология 

негіздерімен  

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Биотехнология негіздері, негізгі биообъектілір және жұмыс жасау 

әдістері. Биотехнология өндірістерін ұйымдастыру принциптері, оның 

иерархиялық құрылымы, өндіріс тиімділігін бағалау әдістері, өндірісті 

экономикалық тұрғыда жетілдіру, биотехнологиялық процестер мен 

сызбанұсқаны модельдеу, масштабын жасау.  

Микроағзалардың өсу заңдылықтары және метоболизм өнімдерінің 

түзілуі; өсіру әдістері. Энзимология негіздері, жасуша мен ферменттер 

иммобилизация әдістері. Маңызды өндірістік, медициналық, 

ауылшаруашылық және экологиялық биотехнология өндірістері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6-семестр 

Компетенция Білу тиіс: - биотехнология негіздері, негізгі биообъектілер және әдістерін;  

- биотехнология өндірістерін ұйымдастыру принциптерін, оның иерархиялық 

құрылымы; 

- өндіріс тиімділігін бағалау әдістері, өндірісті экономикалық тұрғыда 

жетілдіру, биотехнологиялық процестер мен сызбанұсқаны модельдеу, 

масштабын жасауды;  

- микроағзалардың өсу заңдылықтары және метоболизм өнімдерінің түзілуі; 

өсіру әдістерін; 

- энзимология негіздерін, жасуша мен ферменттер иммобилизация әдістерін;  

- Маңызды өндірістік, медициналық, ауылшаруашылық және экологиялық 

биотехнология өндірістерін. 

Істей алуы тиіс: - берілген өнімге сәйкес тиімді биотехнология өндірісін 

таңдап, өндірістің технологиялық тиімділігін анықтау;  

- зертханалық құралдарды таңдай білу;  

- стерилдеу әдістерін таңдау;  

- ЭВМ есептеулерін жоспарлап, жүргізуге. 

Дағдылануы тиіс: - биотехнологиямен байланысты объектілермен, 

құбылыстармен және үрдістермен жұмыс жасауға;  

- биотехнологиямен байланысты объектілер және үрдістер параметрін есептеу 

әдістерін;   

- ауаны тазарту, қоректік ортаны стерилдеу әдістерін;   

- биотехнологиялық өндірісті моделеу және масштабтау әдістерін.  

Дағдылануы тиіс: биотехнологиялық экспериментті жоспарлау, жасау және 

талдау әдістерін 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Арыстанова Ш. Е. Өсімдіктер биотехнологиясының әдістері  : оқу құралы / 

Ш. Е. Арыстанова, Р. М. Тұрпанова. - Алматы : Эверо, 2017. - 128 бет.-25 экз 

2. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 



П ВКГУ 011-15 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с.10 

3. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: жоғары және 

төмен сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы  : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. - 402 бет. – 5 экз 

4. Комекова Г.К., Китапбаева А.А. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по биотехнологии. – У-Ка: ВКГУ, 2016. – 131 с. 

5. Китапбаева А.А., Комекова Г.К. Өсімдіктер биотехнологиясы. – У-Ка: 

ВКГУ, 2016. – 132 б. 

Оқыту әдістері Ауызша, көрнекілік, зертханалық, проблемалық іздену  

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Өсімдіктертердегі физиологиялық үдерістер 

Код FRР-320. 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСЕS - 5 

Ф.И.О. Абилова М.С., Карменова Б.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология кафедрасының аға оқытушылары 

Курстың мақсаты Өсімдіктер физиологиясын оқытудың мақсаты өсімдіктердегі тіршілік 

әрекеттерінің жалпы заңдылықтары, физиологиялық процестердің өзара және 

қоршаған орта жағдайларымен тығыз байланыстылығы туралы осы замандағы 

ғылыми жетістіктерді баяндау.  

Курстар пререквезиті Биологияға кіріспе, өсімдіктердің морфологиясы мен анатомиясы, цитология, 

биохимия молекулярлы биология негіздерімен, биометрия. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Өсімдіктер физиологиясының негізгі жүйелері. Өсімдіктер физиологиясының 

ғылымдар жүйесіндегі алатын орны. Объектілер мен зерттеу әдістері. Өсімдік 

өміріндегі судың маңызы. Клеткадағы судың өтуінің негізгі заңдылықтары.  

Фотосинтез. Фотосинтездің күндізгі жүрісі.  Фотосинтез-дің қараңғылық 

кезеңдері. Фотосинтез І,ІІ.  Циклдік және цикл емес электрондардың 

тасымалдауы. Кальвин циклі. . Фотосинтездің электрондық тасымалдау 

тізбегі. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6 семестр 

Компетенция - өсімдіктер организмндегі өтіп жатқан физиологиялық процестердің сыртқы 

орта әсеріне байланыстылығын ашып қарастыру; 

-  өсімдіктер физиологиясындағы қолданылатын әдістермен танысу;. 

- жасалатын тәжірибелермен танысу 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 
Физиология растений [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : в 2 т. / В. В. 

Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. - 

(Бакалавр. Академический курс). 

Т. 2. - 2018. - 459 с. : ил. – ISBN  экз 1 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық. ИКТ, жоба қорғау, бірлесіп жұмыс істеу 

технологиясы. 

Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

Оқыту тілі қазақша, орысша 

 

Атауы Генетика өсімдіктер селекциясы негіздерімен  

Код GOSR -3208 
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Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 4 (7) 

Ф.И.О. Абилова М.С., Ахмадиева К.Б. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Аға оқытушы және биология магистры, оқытушы 

Курстың мақсаты Ағзалардың негізгі тұқымқуалаушылық мен түрлерін зерттеу арқылы 

классикалық және қазіргі заманғы генетика өсімдіктер селекциясы 

негіздерімен студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру тұқым 

қуалайтын ақпараттарды беруге мүмкіндіктері анықтау, тірі организмдердің 

генетикалық қасиеттерін зерттеу әдістері мен генетикалық эксперименттер 

талдау моделін теориялық материал студенттерді шоғырландыру, күрделілігі 

әр түрлі деңгейдегі генетикалық проблемаларды шешу үшін зерттеу. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Мақсаты мен міндеті, әдістері, генетика дамуының негізгі кезеңдері. Тұқым 

қуалаушылық цитологиялық негізі. Тұқым қуалаушылық белгілерінің және 

принциптерін мұрагерлік заңдылықтары. Тұқым қуалаушылық хромосомалық 

теориясы. Өзгермелілігі, зерттеу әдістері. Генінің құрылымы мен функциясы. 

Генетикалық ақпараттың іске асыру молекулярлық механизмдері. Онтогенез 

генетикалық негіздері. популяциялық генетика.Өсімдіктер селекциясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5-семестр 

Компетенция Білу керек: тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің негіздерін, тұқым қуалау 

ақпаратының молекулярлық деңгейін,  тұқым қуалау заңдылықтарын, 

ағзалардың өзгеру жолдары мен мүмкіндіктерін.  

Істей алу керек: генетика бойынша білімдерін тәжірибелік және зерттеу 

жұмыстарында қолда білу;. 

Дағдысы болу керек: тәжірибе қоюда, генетикалық сараптама жасауда, 

генетикалық есептерді шығаруда. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное пособие / В. 

А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3 Р 

2. ахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: выгоды и 

риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; М-во 

образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии растений. - 

Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  : 

[учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для с.-х. 

вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / В. А.  

Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Оқытуәдістері ауызша, көрнекілік, практикалық .АКТ, жобалық оқыту 

Әдістер 

/бағалауформасы 

модульді-рейтингті технология, студенттердің жетістігін критериальды 

бағалау 

Оқытутілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Генетика жануарлар селекциясы негіздерімен  

Код GOSZh -3208 



П ВКГУ 011-15 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 4 (7) 

Ф.И.О. Абилова М.С., Ахмадиева К.Б. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Аға оқытушы және биология магистры, оқытушы 

Курстың мақсаты Ағзалардың негізгі тұқымқуалаушылық мен түрлерін зерттеу арқылы 

классикалық және қазіргі заманғы генетика жануарлар селекциясы 

негіздерімен  студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру тұқым 

қуалайтын ақпараттарды беруге мүмкіндіктері анықтау, тірі организмдердің 

генетикалық қасиеттерін зерттеу әдістері мен генетикалық эксперименттер 

талдау моделін теориялық материал студенттерді шоғырландыру, күрделілігі 

әр түрлі деңгейдегі генетикалық проблемаларды шешу үшін зерттеу. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Мақсаты мен міндеті, әдістері, генетика дамуының негізгі кезеңдері. Тұқым 

қуалаушылық цитологиялық негізі. Тұқым қуалаушылық белгілерінің және 

принциптерін мұрагерлік заңдылықтары. Тұқым қуалаушылық хромосомалық 

теориясы. Өзгермелілігі, зерттеу әдістері. Генінің құрылымы мен функциясы. 

Генетикалық ақпараттың іске асыру молекулярлық механизмдері. Онтогенез 

генетикалық негіздері. популяциялық генетика.Жануарлар селекциясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5-семестр 

Компетенция Білу керек: тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің негіздерін, тұқым қуалау 

ақпаратының молекулярлық деңгейін,  тұқым қуалау заңдылықтарын, 

ағзалардың өзгеру жолдары мен мүмкіндіктерін.  

Істей алу керек: генетика бойынша білімдерін тәжірибелік және зерттеу 

жұмыстарында қолда білу;. 

Дағдысы болу керек: тәжірибе қоюда, генетикалық сараптама жасауда, 

генетикалық есептерді шығаруда. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное пособие / В. 

А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3  

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: выгоды и 

риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; М-во 

образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии растений. - 

Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  : 

[учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для с.-х. 

вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / В. А.  

Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Оқытуәдістері ауызша, көрнекілік, практикалық .АКТ, жобалық оқыту 

Әдістер 

/бағалауформасы 

модульді-рейтингті технология, студенттердің жетістігін критериальды 

бағалау 

Оқытутілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Жалпы генетика 

Код OG -3208 



П ВКГУ 011-15 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 4 (7) 

Ф.И.О. Абилова М.С., Ахмадиева К.Б. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Аға оқытушы және биология магистры, оқытушы 

Курстың мақсаты Ағзалардың негізгі тұқымқуалаушылық мен түрлерін зерттеу арқылы 

классикалық және қазіргі заманғы генетика студенттердің теориялық 

білімдерін қалыптастыру тұқым қуалайтын ақпараттарды беруге 

мүмкіндіктері анықтау, тірі организмдердің генетикалық қасиеттерін зерттеу 

әдістері мен генетикалық эксперименттер талдау моделін теориялық материал 

студенттерді шоғырландыру, күрделілігі әр түрлі деңгейдегі генетикалық 

проблемаларды шешу үшін зерттеу. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Мақсаты мен міндеті, әдістері, генетика дамуының негізгі кезеңдері. Тұқым 

қуалаушылық цитологиялық негізі. Тұқым қуалаушылық белгілерінің және 

принциптерін мұрагерлік заңдылықтары. Тұқым қуалаушылық хромосомалық 

теориясы. Өзгермелілігі, зерттеу әдістері. Генінің құрылымы мен функциясы. 

Генетикалық ақпараттың іске асыру молекулярлық механизмдері. Онтогенез 

генетикалық негіздері. Популяциялық генетика.Адам генетикасы. 

Селекцияның генетикалық негіздері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5-семестр 

Компетенция Білу керек: тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің негіздерін, тұқым қуалау 

ақпаратының молекулярлық деңгейін,  тұқым қуалау заңдылықтарын, 

ағзалардың өзгеру жолдары мен мүмкіндіктерін.  

Істей алу керек: генетика бойынша білімдерін тәжірибелік және зерттеу 

жұмыстарында қолда білу;. 

Дағдысы болу керек: тәжірибе қоюда, генетикалық сараптама жасауда, 

генетикалық есептерді шығаруда. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное пособие / В. 

А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3  

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: выгоды и 

риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; М-во 

образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии растений. - 

Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  : 

[учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для с.-х. 

вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / В. А.  

Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Оқытуәдістері ауызша, көрнекілік, практикалық .АКТ, жобалық оқыту 

Әдістер 

/бағалауформасы 

модульді-рейтингті технология, студенттердің жетістігін критериальды 

бағалау 

Оқытутілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 



П ВКГУ 011-15 

Атауы Дендрология 

Код Den-3309 

Түрі БД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Доцент, к.б.н. 

Курстың мақсаты Дендрология  пәнінің маңызы – орман алқаптары сапалық құрамы мен 

өнімділігін арттыру, ағаштың биологиясы, экологиясы, қоршаған орта өсімдік 

жамылғысы туралы ілімі теориялық ережелері мен практикалық дағдыларын 

меңгеру.  

Мақсаты: Ағаш өсімдіктері морфологиясы мен биологиясы анықтай білу; 

Республиканың табиғи аймағындағы ағаш және бұталар түрлерінің 

ассартиментіне баға беру; Ағаш өсімдіктерінің ассартиментін таңдауды оның 

экологиясына сәйкес жүргізу; Қызыл Кітапқа енген ағаш өсімдіктері түрлерін 

сақтау бойынша шаралар қолдану. 

Курстар пререквезиті Ботаника 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Негізгі тақырыптар: Ағаштардың, бұталардың, жартылай бұталардың, 

шырмауықтар мен жатаған өсімдіктердің жіктелуі. Ағаш өсімдіктері тіршілік 

құбылыстарына, биологиялық өсімділігіне және қалыптасу қаблетіне тигізетін 

метерологиялық жағдай мен маусымдық өзгерістер әсері. Ортаның топырақ 

экологиялық әсері: топырақтың механикалық және химиялық құрамы, 

қышқылдығы мен ылғалдану жағдайы. Еліміздің тік тау аймақтары мен 

ормандары. Орман шаруашылығы мен елді мекендері көгалдандыру 

саласында қолдануда макромезо-микробелдердің әсері.Табиғат қорғау, ағаш 

өсімдіктерін тиімді пайдалану, өсімдік әлемі «қызыл кітабына» енген сирек 

кездесетін және тұрып бара жатқан ағаш өсімдіктерін анықтау, зерттеу, қорғау 

мен көбейтуде орманшылар ролі. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5-семестр 

Компетенция Нәтижесінде студент:  

Білуі тиіс: Қазақстанда және ТМД территориясында өсетін, орман түзуші ағаш 

өсімдіктерінің түрлері: Қазақстанда жерсіндірілген, орман түзуші ағаш өсімдіктерінің 

түрлері; фенологиялық бақылаудың әдістемесі;оқылған материалды анализдеу, 

салыстыра білу, дұрыс қорытынды шығару; ғылыми және оқулықты әдебиеттермен 

жұмыс істей білу 

Дағдылануы тиіс: негізгі принциптері, тәсілдері, ережелері мен био-көрсете қолдану; 

биологиялық мониторинг жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдер; тиісті 

әдістер мен қоршаған ортаны мақсаты бағалау үшін тиісті индикатор отырғызу 

іріктеуде жасауға; био-индикаторларды пайдалана отырып, қоршаған ортаны 

зертханалық және далалық бағалау негізгі әдістерімен танысу. 

Құзіреттілігі: кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум для СПО / В. Ф. 

Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. - 2 

Оқыту әдістері ауызша, графикалық, ішінара-іздену, зерттеу 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Гидробиология негіздері 

Код OG-3310 



П ВКГУ 011-15 

Түрі КП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 4 кредит, ЕСТS – 7 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ануарбеков С.М. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистры, аға оқытушылар 

Курстың мақсаты Гидробиология негіздерінің мақсаты - су экожүйелері және олардың 

құрамдас бөліктерін қарастырады. Гидробиология дамуының алғашқы 

этаптарында гидробионттардың қауымдастықтарының түрлік құрамын және 

олардың мекендеу жағдайына байланысты орналасуын зерттеу. Су 

экожүйелеріндегі биологиялық процестер және оларды түсінуге қажетті 

гидробионттардың қызметтерінің (өсу, қоректену, зат алмасу және т.б.) 

ерекшеліктерін қарастыру. 

Курстар пререквезиті ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Гидробиологиялық зерттеулерің тарихы. замануи гидробиология. Негізгі 

мәселелер мен бағыттары. Суқоймалары және оларды мекендеушілер. 

Әлемдік мұхит мекендеушілеріне жалпы сипаттама 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6 семестр 

Компетенции білуі керек: сулы ортаның абиотикалық факторларын, температура, 

тұздылық, оттегімен қамтамасыз етуі, жарық, сутегінің көрсеткіші (РН); 

әртүрлі су қоймаларының оттегі мен РН; біріншіреттік және екінші реттік 

өнімдер және оларды анықтау әдістерін; гидросфераның биолимнологиялық 

құрылымын; литораль, бенталь және профундальды мекен етушілерді; су 

қойламарының тазаруын қамтамасыз ететін гидробионттар топтарын; 

істей алуы қажет: абиотикалық факторлар динамикасы бойынша 

гидроэкожүйенің типін анықтау; индикаторлар түрлерінің топтамасын 

(фитопланктон, зоопланктон және зообентос); сандық көрсеткіштерін 

есептеу және доминантты гидробионттар популяциясын белгілеу; 

- дағдылануы тиіс: су нысандарымен  жұмыс істеу техникасы мен тәсілдерін 

меңгеру. 

Ұсынылатын әдебиеттер Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Гидроботаника 

Код Gbot -3310 

Түрі КП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 4 кредит, ЕСТS – 7 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ануарбеков С.М. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистрлары, аға оқытушылар 

Курстың мақсаты су қоймалары және су арналары өсімдіктерінің таксономикалық және 

синтаксономикалық, түрлі өсімдік жамылғысының, морфологиясын, 

физиологиясын, биологиясын және экологиясының процестерін зерттеу, су 

макрофитов рөлі, олардың табиғи экожүйе мен адам өміріндегі маңызын 

анықтау. 

Курстар пререквезиті ботаника 
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Курстың қысқаша 

мазмұны 

Су қоймалары және су арналары өсімдіктерінің флорасы.  Су өсімдіктерінің 

сараптамасы. Су қоймалары және су арналары өсімдіктерінің 

классификациясы. Гидроботаникалық терминология және суөсімдіктерінің 

күрделі топтарын анықтау. Гидроботаниканың әртүрлі күрделі мәселелері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6 семестр 

Компетенция - білуі керек:  гидроботаникалық терминология. Су қоймалары және су 

арналары өсімдіктерінің классификациясы, су фитоценоздарын ситаптай 

және оларды өңдеу әдістерін білу. Қазіргі су және су маңы өсімдіктерінің 

синтаксономиясы, су қойламарының тазаруын қамтамасыз ететін 

гидробионттар топтарын; 

- істей алуы қажет: Су қоймалары  өсімдіктерінің  экологиялық топтарын 

анықтай алу; су қоймалары және су арналары өсімдіктерін картаға түсіре 

алу; 

- дағдылануы тиіс: су нысандарымен  жұмыс істеу техникасы мен тәсілдерін 

меңгеру; су өсімдіктерінен гербари, коллекция жасауға дағдылануы.  

Ұсынылатын әдебиеттер Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және зертханалық 

Әдістер / бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

Атауы Орнитология 

Код O-3313 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Прокопов К.П., Кабатаева Ж.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент, магистр биологии, преподаватель 

Курстың мақсаты студенттерді омыртқалы жануарлардың ұшуға бейімделген бірден-бір класы 

– Құстардың алуантүрлілігі, олардың құрылыс ерекшеліктері, экологиясы 

және жер шарына таралуымен таныстырады. Студенттерді әртүрлі көрнекті 

құралдарды (чучела, омыртқалы жануарлардың қаңқасы, құрғақ және 

ылғалды препараттарды, зоологиялық коллекцияды) жасау және оларды 

дұрыс сақтауды үйрету. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Құстардың жалпы сипаттамасы және систематикасы, шығу тегі мен 

эволюциясы, ерекшеліктері,экологиялық топтары, тіршілігіндегі маусымдық 

құбылыстар, шаруашылық маңызы,  

географиялық таралуы мен сан мөлшері, Құстардың саны, оның өзгеруі мен 

себептері. Қазақстанда мекендейтін құстар түрі. Орнитологияда санақ 

жұмыстарын жүргізу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5-семестр 

Компетенция - білуі тиіс: құстар класының анатомиялық, экологиялық, физиологиялық 

сипаттамасы, құстар өміріндегі маусымдық кезеңі, олардың экожүйедегі 

ролі, ШҚО құстарының ерекшеліктерімен түрлік құрамы. Оқу процесіне 

қажет көрнекі биолиогиялық құрал-дар (тұлыптар, қаңқалар, мульяждар, 

үлгілер, терілер, консервіленген препараттар, макро және микропрепараттар) 

музей композициясын құрастыру,  жасауға қатысты іргелі теориялық білімді 

білу; 

- істей алуы қажет: авиофауналық зертеулерді ұйымдастыру және өткізу; 
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- дағдылануы тиіс: қазіргі орнитология ұғымдарын игеру; көрнекті 

құралдарды күту әдістерін меңгеру және оларды сақтау. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Есжанов Б.Е. Орнитология. / С.С. Көбегенова, С.Т. Нұртазин – Алматы: 

ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 -272 б.  

2. Беркинбай О. және т.б. Қазақстан биоресурстары: жануарлар әлемі. / 

О.Беркінбай, Г.С.Шабдарбаева, М.Д. Хусаинов, М.Т. Акоев /  Алматы, 2013 

– 564 б.  

3. Есжанов Б.Е. Орнитология : оқулық / Б. Е. Есжанов, С. С. Көбегенова. С. 

Т. Нұртазин. - Алматы : Дәуір, 2011. - 272 бет. 

4. Пфандер П.В. 2012.  Реформа зоологической номенклатуры – решение 

«проблемы вида». –Пернатые хищники и их охрана, 2014: 165–177. 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Фитодизайн және флористика  

Код FF -3214 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Фитодизайнның теориялық және практикалық негізін қолданбалы өнердің 

заманауи бағыты ретінде түсіндіру. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Курс студенттерге гүлді өсімдіктердің биологиялық және декоративтік 

түсінік беріп, флористика мен гүлді өсімдіктер аранжировкасының 

қалыптасу тарихы, гүл композициясының  мәдениеті теориясын және 

офистер мен тұрғын үйлердің интерьерлік көркемделу ерекшеліктерін 

түсіндіреді. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5-семестр 

Компетенция Білуі тиіс: фитодизайн объектісі мен пәнін, флористика және фитодизайн 

бағыттарының тарихын; 

Істей алуы қажет:  гүл композициясының тақырыбына сәйкес гүлді 

өсімдіктер құрамын таңдай алу;  

дағдылануы тиіс: флористикалық материалдармен жұмыс істеу техникасын, 

табиғи және жасанды өсімдік материалдарын қолдануда заманауи 

әдістермен жұмыс жасау. 

Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерінің 

қалыптасуына бағытталған.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Исаев, Ю. Н. Флористическая терминология в языках Туранского 

союза [Текст]  : [моногр.] / Ю. Н. Исаев ; М-во образования и науки 

РК, Тюркская акад. - Астана : Сарыарқа, 2011. - 368 с.  

2. Рубер Таня Флористика. Новые идеи для декорирования; Арт-Родник 

- Москва, 2012. - 703 c. 

3. Комнатное цветоводство и фитодизайн. - М.: Современная школа, 

2016. - 304 c. 

4. Некрасова, М. А. Методы экологического управления. Медико-
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экологический фитодизайн / М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина. - М.: 

Издательство Российского Университета дружбы народов, 2014. - 

168 c 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орындау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Атауы Паразитология, гельминтология 

Код PG -3209 

Түрі МБММ 

Курс деңгейі/ пәндер БП ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Карменова Б.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистры, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Тоғышар жануарлар мен гельминттердің морфологиясы, анатомиясы, 

экологиясы саласындағы адамның шаруашылық әрекетіндегі жануарлардың 

тәжірибелік мәнін ескере отырып, болашақ маманның ғылыми көзқарасын 

қалыптастыруға қажетті білімге, машықтарға үйрету; паразитологиялық 

зерттеулердің кейбір қазіргі заманғы әдістерімен таныстыру болып 

табылады.  

Курстар пререквезиті Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Жалпы паразитологияның биологиялық негіздері. Паразиттердің ағзаға 

әсері. Тоғышарлардың тіршілік айналымдарының иесінің тіршілік 

айналымына бейімделуі.  паразитизмнің әмбебап табиғи құбылыс ретіндегі 

мәні туралы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5 семестр 

Компетенция білу керек:  

-  «тоғышарлық» ұғымы және оған жақын құбылыстардың анықтамасы және  

тарихы; 

- тоғышарлықтың шығу тегі, тоғышар ағзалардың бейімделулік 

эволюциясының жолдары; 

- тоғышар ағзалардың көптүрлілігі және олардың жануар әлемінің негізгі 

таксондарында таралуы.  

Істей алу қажет: 

- тоғышар жануарлардың кез келген топтарына тән морфологиялық және 

биологиялық ерекшеліктерін таба білуді; 

Дағдыға ие болу: 

- экологиялық және эволюциялық құбылыстардың себеп салдарлық  

байланыстарын түсіндіру, тоғышар жануарларды анықтау үшін 

анықтағышты қолдануды; 

материалды жинау, камеральды өңдеу әдістерін, жарып тексеруді, 

препараттарды бекітуді. 

Пәндер кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Корнакова, Е. Е. Медицинская паразитология. Учебник / Е.Е. 

Корнакова. - М.: Academia, 2013. - 224 c. 

2. Корнакова, Е.Е. Медицинская паразитология / Е.Е. Корнакова. - М.: 

Академия (Academia), 2012. - 511 c. 
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Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және зертханалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Гидробиология және ихтиология 

Код GI -3310 

Түрі КП 

Курс деңгейі/ пәндер НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 4 кредит, ЕСТS - 7 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ануарбеков С.М. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистрлары, аға оқытушылары 

Курстың мақсаты Студенттерді ихтиология саласындағы балықтардың құрылысы мен 

ерекше қасиеттерімен таныстыру және сонымен қатар балықтардың 

көбею және қоректену процестерін және гидробионттардың таралуы мен 

қалыптасу факторлары қарастырылады. 

Курстар пререквезиті ботаника, зоология 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Балықтардың сыртқы түрі мен ішкі құрылысын (морфологиясы мен 

анатомиясын), балықтардың  

бейорганикалық және органикалық сыртқы ортаға қатын 

асын (экологиясын, кей жағдайда биологиясын), даму тарихын кәдімгі 

(эмбриологиясын) және түрлердің, туыстардың, жанұялардың, 

отрядтардың және т.б. даму тарихын  

(эволюциясын және филогениясын), ақыры, балықтардың 

географиялық таралуы.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6 семестр 

Компетенция Білуге тиіс: балық анатомиясын; құрылысының ерекшеліктері және 

негізгі жүйелерін, балықтардың морфология жіне физиология  

ерекшеліктерін;  гидробионттардың биологиялық алуантүрлігін; 

балықтармен гидробионттардың географиялық таралуын; су организмдері 

мен олардың жұмыс істеу заңдылықтарын; 

істей білуі тиіс: балықтар мен гидробионттардың жіктеуі және жүйеленуі; 

жоспарлау іс-шараларын, балықтарды қорғау және тиімді пайдалану; 

дағдылануы қажет: биологиялық объектілерінің әдістермен анатомиялық, 

морфологиялық және таксономикалық зерттеулер (дайындау объектіні 

зерттеу, белгілеу, кесу, бояу, микроскопия, препараттау, суреттеу, 

коллекциялық материалдармен және т. б.). балық және су кәсіпшілік 

омыртқасыздарын жоспарлау бойынша іс-шаралар ұтымды пайдалану 

және қорғау; Пән қалыптастыруға бағытталған кәсіптік, зерттеушілік 

құзыреттілік. 

Пәндер кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Сейтбаев Қ. Ж. Жалпы гидробиология  : оқу құралы / Қ. Ж. 

Сейтбаев. - Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 

2013. - 324 с. 10 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және зертханалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Гидробиология 

Код Gb -3214 
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Түрі МБММ 

Курс деңгейі/ пәндер КП НК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Карменова Б.К., Ануарбеков С.М. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистралары, аға оқытушылар 

Курстың мақсаты студенттерге гидроэкожүйе туралы білім беру, гидробионттардың таралуы 

мен қалыптасу факторлары қарастырылады. 

Курстар пререквезиті Зоология, биомерия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Гидробиологиялық зерттеулерің тарихы. Замануй гидробиология. Негізгі 

мәселелер мен бағыттары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5 семестр 

Компетенция білуі керек:  сулы ортаның абиотикалық факторларын, температура, 

тұздылық, оттегімен қамтамасыз етуі, жарық, сутегінің көрсеткіші (РН); 

әртүрлі су қоймаларының оттегі мен РН; біріншіреттік және екінші реттік 

өнімдер және оларды анықтау әдістерін; гидросфераның 

биолимнологиялық құрылымын; литораль, бенталь және профундальды 

мекен етушілерді; су қойламарының тазаруын қамтамасыз ететін 

гидробионттар топтарын; 

істей алуы қажет: абиотикалық факторлар динамикасы бойынша 

гидроэкожүйенің типін анықтау; индикаторлар түрлерінің топтамасын 

(фитопланктон, зоопланктон және зообентос); сандық көрсеткіштерін 

есептеу  және доминантты гидробионттар популяциясын белгілеу; 

- дағдылануы тиіс: су нысандарымен  жұмыс істеу техникасы мен 

тәсілдерін меңгеру. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Сейтбаев Қ. Ж. Жалпы гидробиология  : оқу құралы / Қ. Ж. 

Сейтбаев. - Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. 

- 324 с. 10 

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 
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Қосымша 4 

 2015 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы 
Пәндер 

циклі 

Пәдер 

коды 

 

Пәндер атау 

ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семе

стр 

БП ТК BP -4203 Биология почв 

Топырақ биологиясы 

Soil Biology 

5 7 

PABЕР -

4203 

Прикладные аспекты биологии и экологии почв 

Топырақ биологиясы мен экологиясының қолданбалы 

аспектілері 

Applied aspects of the biology and ecology of soils 

БП ТК EU -4204 Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolution studies 

5 7 

KSE -4204 Концепция современного естествознания 

Қазіргі жаратылыстану концепциясы 

Concepts of modern natural science 

БП ТК BRSO -

4205 

Биоразнообразие растений, его сохранение и охрана 

Өсімдіктер биоалуантүрлілігі, оны сақтау және қорғау 

Plant biodiversity, its conservation and protection 

5 7 

BZhRK -

4205 

Биоразнообразие и животные ресурсы Казахстана 

Биоәралуандылық және Қазақстанның жануарлар 

ресурсы 

Biodiversity and animal resources of Kazakhstan 

КП ТК POR -4317 Почвоведение с основами растениеводства 

Топырақтану өсімдіктану негіздерімен 

Soil with the basics of crop production 

5 7 

OP -4317 Основы почвоведения 

Топырақтану негіздері 

Fundamentals of soil science 

КП ТК BR -4318 Биотехнология растений 

Өсімдіктер биотехнологиясы 

Plant Biotechnology 

5 7 

ЕОВ -4318 Экологические основы биотехнологии 

Биотехнологияның экологиялық негіздері 

Ecological bases of biotechnology 

КП ТК FF -4319 Фитодизайн и флористика 

Фитодизайн және флористика  

Phytodesign and floristry 

5 7 

T -4319 Териология 

Териология 

Teriology 

ПМ PM Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

ПМ PM Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

12 8 

ҚМАМ MFE Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 

4 8 
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ҚМАМ MFE Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work (project) or handing 

over of state examinations on two profiling disciplines 

8 8 

 Барлығы  57  

 

 

Қосымша 4А 

 

Атауы Топырақ биологиясы  

Код BP -4203 

Түрі КП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Шарипханова А.С., Комекова Г.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент және биология магистры, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Топырақтың тірі бөлімдерімен, олардың топырақ тіршілік ортасы ретінде 

тіршілік ету ерекшеліктерімен танысу және нақты ғылым есебінде топырақ 

биологиясының басқа ғылым саласымен байланысын, негізгі зерттеу 

мәселелері мен әдістерін меңгеру, іс жүзінде игерген әдістерді қолдана білуге 

үйрету. топырақтың қазіргі экологиялық жағдайымен, оны зерттеу әдістері 

және маңызымен таныстыру. 

Курстар пререквезиті Зоология, ботаника, биометрия, топырақтану өсімдіктану негіздерімен. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Топырақ тірі ағзалардың тіршілік ортасы есебінде. Топырақ биологиясының 

пайда болуы және даму тарихы. Тіршілік әлеміндегі микроорганизмдердің 

орыны. Микробиология тарихы. Топырақ микробиологиясының дамуы және 

оның топырақ жайлы ғылымдағы орыны. Табиғаттағы зат айналымға 

микроорганизмдердің қатысуы. Микроорганизмдердің геохимиялық 

функциясы, олардың химиялық элементтердің биогендік миграциясына 

қатысуы. Топырақтағы басқа тірі жүйелермен және микроорганизмдердің 

биотикалық байланыстары. 

Топырақ микроорганизмдерінің өсімдіктермен өзара қатынасы. Топырақ 

биотасына антропогендік факторлардың әсері. Топырақ микробиологиялық 

мониторингі. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7 семестр 

Компетенция Білу: «Топырақ биологиясы» пәнінің негізгі теориялық тұжырымдары мен 

анықтамаларын, агроценоздардағы және микробиоценоздардағы топырақтың 

микробиологиялық белсенділігінің өзгеруіне және топырақтың құнарлылығы 

үшін осы процестердің ықтимал салдарын. 

Игеру: топырақ организмдерінің тіршілік ету ортасының экологиялық 

жағдайын сипаттау, топырақ қауымдастықтарының құрылымын сипаттау; 

қаралған топырақ биоценозының әлеуетті өнімділігін және депрессия 

дәрежесін бағалау;  

- агроценоздардағы кірістіліктің төмендеуіне және оның қызметін реттеу 

жолдарына топырақ биотасының рөлі туралы сұрақтарды басшылыққа алу  

- микроскопиялық әртүрлі әдістермен, селективті дифференциалды ортада егу 

әдістерін енгізу; 
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Дағдылары: негізгі педобионттық организмдер топтарын жинау және анықтау 

әдістері;  

- топырақта жүретін микробиологиялық процестер жайлы теориялық білімі;  

- топырақтың микробиологиялық мониторингі дағдылары 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен зертханалық және 

тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-

20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-84 

бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану және 

геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық бөлімінен : оқу  

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 

бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-416 бет.-

10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық мониторингі : 

оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : 

Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Тайжанов, 

А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : Фолиант, 2014.-392 бет.-

25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 

2014.-512 бет.-10 экз  

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Биоәралуандылық және Қазақстанның жануарлар ресурсы 

Код BZhRK -4205 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Биоалуантүрлілікті зерттеуде және табиғатты қорғау проблемалары 

саласындағы тәжірибелік дағдыларды зерттеудегі негізгі ұғымдардың 

теориялық білімдерін алу; Биосфераны ұйымдастырудың әртүрлі 

деңгейлерінде биологиялық әртүрлілік деңгейін талдау және бағалау әдістерін 

игеру, қоршаған ортаның мониторингі, биологиялық әртүрлілікті сақтау, оны 

қалпына келтірудің негізгі стратегияларын ескере отырып, табиғи ортаны 

және қоғаммен қауіпсіздікті және адамның тұрақты өзара әрекеттесуін 

қамтамасыз ету. 

Курстар пререквезиті Құрылымдық ботаника, өсімдіктер систематикасы, омыртқалылар зоологиясы, 

жануарлар экологиясы. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Қазахстанның жануарлар әлемі және оның экологиялық мәселелері.  

Фаунаның түрлік құрамы, кең таралған түрлер. Белгілі республика 

аймағындағы флора, ерекшелігі және байлығы. Жаһандық проблема:  

Қорытынды бақылау Емтихан 7-семестр 
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формасы 

Компетенция Білу тиіс: - әр ресурстың отряд түрлерінің негізгі систематикалық белгілерін; 

- омыртқалы жануарлардың және шаруашылық пайдалы өсімдік 

жамылғысының  таксономиялық топтарының маңызын; 

Істей алуы тиіс: - омыртқалы жануарлар ресурстарын морфологиялық зерттеу 

әдістерін; 

- өсімдіктердің систематикалық белгілерін анықтау әдістерін. 

- Дағдылануы тиіс: зертханалық жұмыстарды орындауда техникалық 

құралдарды қолдану; 

- Алынған теориялық білімді практикада қолдану жолдарын. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Константинов В. М. Экологические основы природопользования: учебник / 

В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе.- М.: Академия, 2013.- 240 с. 

2. Божбанов А.Ж., Байбатшанов М.Қ. Экологиялық зоогеография негіздері : 

оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2013.-340 бет. 

3. Нұрғазы Қ. Ш., Өміржанов Н. М.Зоогеография  : оқулық. - Алматы: Дәуір, 

2014. - 364 с. 

4. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : учебное пособие.- Алматы : Нур-

Принт, 2012.-254 стр.-1 экз 

Оқыту әдістері Ауызша, көрнекілік, зертханалық, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамандықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Топырақ биологиясы мен экологиясының қолданбалы аспектілері 

Код PАВЕP - 4201 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ТК 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Шарипханова А.С., Комекова Г.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., биология магистрі 

Курстың мақсаты Қолданбалы биологияның негізгі бөлімдерімен, топырақтың қазіргі күйімен, 

топырақтүзілуімен және адамзат қоғамы үшін топырақтың маңызын 

бағалаумен таныстыру.  

Курстар пререквезиті ботаника, зоология, экология 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Қолданбалы биология топырақ негіздерімен биологтар үшін маңызды курс 

болып табылады. Табиғи ортада компоненттерінің қарым-қатыныасы 

нәтижесінде топырақ түзілуімен және географиялық жағдайдың өзгерісіне 

байланысты топырақтың түрлерінің таралуымен таныса отырып студенттер 

табиғаттағы күрделі диалектикалық байланыстар жөнінде нақты мәлімет 

алады. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7-семестр 

Компетенция Білу тиіс: - топырақтың түзілу процессін;  

- топырақ қасиеті, үрдістер, топырақ құнарлығы, географиялық таралуы, 

ұқыпты пайдалану, дегродациясы және топырақты қорғау туралы жалпы 

маман ретінде теориялық негізін;  

- нарықтық тұрғыда табиғатты қорғау, топырақты бағалау, практикалық 

топырақтану; 

- топырақтану аймағында жүргізілетін далалық және зертханалық  ғылыми-
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зерттеулерді, мелиорация, топырақ эрозиясы, агрохимия және агрофизика, 

топырақты қорғау; 

-  қолданбалы биологияның құнды аймақтарын. 

Істей алуы тиіс: - топырақ профилі материалдарын жинау;  

-гранулометрлік және құрылымдық сараптама, топырақ агрегаттарының суға 

төзімділігін анықтау; 

-топырақтығ ылғалға гигроскоптылығын, топырақтың көлемдік 

сиымдылығын және ылғалды сіңіру көлемін, гумустің сапалық көрсеткішін; 

-топырақтанудың бөлімдерінен өздігінен зертханалық және далалық 

зерттеулер жүргізу;  

-жерді өңдеу аймағында практикалық, ғылыми және өндірістік міндеттерді 

шешу; 

Карта, профильдік және кесінділік сызбанұсқа, кесте мен гафик құрастыру. 

Дағдылануы тиіс: топырақ объектілерін классификациялау, құрылымын, 

сапасын, жағдайын түсініп, практикалық жағдайда қолдану; 

- мелиорация, топырақ эрозиясы, агрохимия және агрофизика саласында, 

топырақты қорғау топырақтану аймағында далалық және зертханалық  

ғылыми-зерттеулерді жүргізу; 

-эксперименттердіжоспарлау, жүргізу және сараптау; 

-топырақтанудан алған теориялық білімді топырақ туралы ғылым саласында 

қолдану. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен зертханалық және 

тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2010.-140 

бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-84 

бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану және 

геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық бөлімінен : оқу  

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 

бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-416 бет.-

10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық мониторингі : 

оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : 

Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Тайжанов, 

А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : Фолиант, 2014.-392 бет.-

25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 

2014.-512 бет.-10 экз  

Оқыту әдістері Ауызша, көрнекілік, зертханалық, проблемалық-іздену 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамандықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Топырақтану негіздері 

Код OP -4317 

Түрі МБММ 

Курс деңгейі/ пәндер КП НК 
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Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит, ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Шарипханова А.С, КомековаГ.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент және биология магистры, аға оқытушы 

Курстың мақсаты болашақ маманға топырақтың пайда болуы мен қалыптасуын, 

минералогиялық және химиялық құрамын, топырақтың морфологиялық және 

физикалық қасиеттерін толық түсіну; Қазақстан Республикасының аумағында 

олардың таралу заңдылықтары туралы таныстыру. Ауыл шаруашылығы және 

агрохимия саласындағы негізгі ұғымдарды қалыптастыру. 

Курстар пререквезиті ботаника, зоология. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Топырақтану - топырақтың ғылымы. Топырақтың пайда болу факторлары. 

Топырақ қалыптастыру процесі. Топырақтың көкжиектерінің генетикалық 

сипаттамалары. Жер қыртысы. Гипергенез. Топырақ қалыптастыратын тастар. 

Үлгілер бойынша тау жыныстары мен минералдарды зерттеу. Топырақтың 

морфологиясы. Топырақтың морфологиялық ерекшеліктерін зерттеу. 

Топырақтағы органикалық заттар. Топырақтағы гумустың құрамын анықтау. 

Топырақтың физикалық қасиеттері. Топырақтағы судың қасиеттері және 

топырақтың су режимі. Топырақ коллоидтері және топырақтың сіңімділігі. 

Ауыл шаруашылығы ғылым ретінде. Ауыл шаруашылығы заңдары. 

Топырақты өңдеу жүйесі. Агрохимия - ауыл шаруашылығын 

химияландырудың ғылыми негізі. Топырақтың эрозиядан қорғау шаралары: 

жерге орналастыру, агротехникалық, орман мелиорациясы, гидротехникасы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7 семестр 

Компетенция білуі керек: топырақтың генезисін; негізгі топырақ түрлерінің қалыптасу 

шарттары мен сипаттамаларын; топырақтың минералогиялық және химиялық 

құрамын; Ауыл шаруашылығының негіздерін: топырақ өңдеу, егін егу, ауыл 

шаруашылығы жүйелері; өсімдік қоректенуі, негізгі минералды және 

органикалық тыңайтқыштар. 

Икемді: топырақ жамылғысына механикалық құрамы және басқа 

морфологиялық ерекшеліктері бойынша агрономиялық баға беруге, 

зертханалық жағдайда топырақтың қарапайым агрохимиялық талдауларын 

жүргізу. Арамшөптерді болдырмау, қоректік заттардың және 

тыңайтқыштардың түрлерінің жетіспеуін анықтауға икемделеді. 

Дағдыланады: Стандартты және стандартты емес жағдайларда шешімдер 

қабылдау және олар үшін жауапты болу. Кәсіби міндеттерді, кәсіби және жеке 

дамуды тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты іздеу және пайдалану. Кәсіби 

қызметте ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен зертханалық және 

тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2010.-140 

бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-84 

бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану және 

геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық бөлімінен : оқу  

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 

бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-416 бет.-

10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық мониторингі : 
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оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : 

Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Тайжанов, 

А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : Фолиант, 2014.-392 бет.-

25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 

2014.-512 бет.-10 экз  

Оқыту әдістері Ауызша көрнекі және практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

рейтинг, емтихан. 

 

Атауы Эволюциялық ілім 

Код EU-4204 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Курстың мақсаты: тірі ағзалардың эволюциясы туралы білімді тереңдету және 

кеңейту. Қазіргі тірі ағзалардың құрамдық бөлігі болып табылатын    тірі 

ағзалардың дамуының негізгі этаптары, биологиялық теория, идеялар мен 

принциптер туралы білмді меңгерту. 

Курстар пререквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Эволюциялык идеялардың даму тарихы. Ч. Дарвиннің эволюциялық 

теориясы. Эволюцияның синтетикалық теориясының қалыптасуы. 

Эволюцияны зерттеу әдістері.  

Эволюцияның элементарлы факторлары. Микроэволюция ілімі. Түр түзілу - 

микроэволюцияның нәтижесі. Макроэволюция мәселелері. Эволюцияның 

негізгі бағыттары мен жолдары. Антропогенез.   

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7-семестр 

Компетенция Білуі тиіс: тірі ағзалардың дамуының алғышарттарын. Ғалымдардың тірі 

ағзалардың  дамуын зерттеуге қосқан үлестерін. Эволюцияның қозғаушы 

күштерін, табиғи сұрыпталудың формаларын, табиғат үшін күрес түрлерін, 

түр критериін, Харди – Вайнберг заңын, биогенетикалық заңды, эволюцияның 

басты бағыттарын, эволюция дәлелдемелерін, макро және микроэволюциялық 

үрдістердің механизмдері мен себептерін.  

Істей алуы керек:  нақты биологиялық фактілер мен құбылыстарға 

эволюциялық талдау жасау, бейімделушілік пен табиғи сұрыпталуды 

ажыратауды;  

Дағдылануы тиіс: Уақыт пен кеңістікте тірі дүниенің ұйымдасуының түрлі 

деңгейінде биологиялық үрдістердің жүру заңдылықтарын анықтауда арнайы 

биологиялық пәндердің мәліметтерін қолдана білу; 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Биология [Текст]  : современный курс / под ред А. Ф. Никитина. - 3-е изд., 

испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 494 с. : ил. 8 

Оқыту әдістері  

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 
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Атауы Топырақтану өсімдіктану негіздерімен 

Код РOR-4317 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты өсімдік өндірістік технологияларды пайдаланылатын идеялар қалыптастыру, 

теориялық білім мен практикалық дағдылар, топырақтану, ауыл 

шаруашылығы және ауыл шаруашылығы химия негіздері бойынша 

құзыреттілік. 

Курстар пререквезиті Латын тілі, зоология, ботаника 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

өсімдік шаруашылығы, топырақтану, агрохимия, өсімдік өсіру, жеміс өсіру 

және жидек өсіру ғылымдарынын құрылуы. Зерттеу әдістері – зертханалық 

және далалық, биологиялық және химиялық пәндермен байланысы; өсіру 

технологиясы; мәдени өсімдіктердің пайдалы және зиянды ағзалары, олармен 

күрес жолдары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7-семестр 

Компетенция Білуі тиіс: зауыт өмір факторлар және ауыл шаруашылығы заңдары, 

арамшөптер өзінің өсіп, тиімді ауыспалы егіс дақылдарының тәсілі ретінде, 

олармен айналысатын компоненттерін мен әдістерін, агрофитоценоздың 

өнімділігі және топырақ құнарлылығын, топырақ қорғау әдістері және ресурс 

топырақ жүйелердің әдістерін көбейту; ресурстың топырақ сақтау өңдеу 

жүйелері үшін тәсілдері мен әдістері; технологиялар мен органикалық және 

минералды тыңайтқыштарды пайдаланудың негізгі түрлері; 

Істей алуы қажет: ағымдағы шаруашылық жоспарлау мен болжау бұл 

дағдыларын қолдану мақсатында ауыл шаруашылығы жүйелері, өсімдік 

айналу тиімділігі мен өнімділігін, эрозияға қарсыіс-шаралар, зиянкестер, 

ауруларымен және арамшөптермен өсімдіктерді қорғау жолдарын, жердi 

мелиорациялау әдістері ментопырақ құнарлылығын жақсарту үшін басқа 

шаралардың тиімділігін анықтау, сондай-ақ перспективалы өз әдісі жоспарлау 

және АӨК әлеуметтік-экономикалық және технологиялық даму болжау; 

Дағдылануы тиіс: жер реформасын айтарлықтай, мәртебесі және болашағы; 

мәні, аграрлық секторда жер қатынастарын мемлекеттік және дамыту; 

мақсатта ғылыми-өндірістік бағдарламаның негізгі бөлімдерінің мазмұны 

«Құнарлылығын». 

Құзіреттіліктері:  іс-тәжірибеде жаратылыстану ғылымдарының, химиялық 

және биологиялық ғылымдардың әдістерін әр түрлі кәсіби, әлеуметтік іс-

әрекеттерде және зерттеушілік құзіреттіліктерде қолдану;ауылшаруашылық 

дақылдарын өсіру мен топырақ құнарлылығын арттыру заңдылықтары мен 

мәнін талдауға дайын және жүйелеуге қабілеттілігі, микробиология, химия, 

өсімдіктер систематикасы мен экологиясының білімдерін қолдану. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен зертханалық және 

тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2010.-140 

бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған зертханалық 

жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану және 

геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық бөлімінен : оқу  

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 

бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. Аманжолов 
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атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-416 бет.-

10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық мониторингі : 

оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : 

Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Тайжанов, 

А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : Фолиант, 2014.-392 бет.-

25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 

2014.-512 бет.-10 экз  

Оқытуәдістері  

Әдістер 

/бағалауформасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқытутілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Қазіргі жаратылыстану концепциясы 

Код KSE -4204 

Түрі БП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Курс бойынша теориялық білім алу. Жаратылыстанудың қазіргі 

тұжырымдамасы ол ойлардың, негізгі идеялардың постулаттар мен 

теориялардың табиғат туралы түсінікті анықтайтын негізгі жиынтықтардан 

құралады.  

Курстар пререквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Ғылымның дамуы. Жаратылыстану және гуманитарлық мәдениет. Ғылыми 

әдіс, жаратылыстану тарихы, даму тенденциясы, табиғатты сипаттаудың 

корпускулярлық және континуальды концепциясы, табиғатты сипаттау, 

сақтап қалу заңдылықтары, табиғаттағы динамикалық және статистикалық 

заңдылықтар 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7-семестр 

Компетенция Білу керек: Ғылыми әдіс, қоршаған ортаны зерттеуді. Жаратылыстану 

ғылымдарының дамуын өлшеудің негізгі әдістерін; 

Істей алу керек: тәжірибеде қазіргі жаратылыстанудың дамуының 

жетістіктерін қолдану; 

Дағдысы болу керек: сараптама жасау, қорытынды, салыстыру. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Баксанский, О. Е. Естествознание: современные когнитивные концепции 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. Е. Баканский, Е. Н. Гнатик, Е. Н. Кучер ; 

под общ. ред. В. В. Ириной. - М. : ЛКИ, 2008. - 224 с. 2 

2. Смирнова, М. С. Естествознание [Текст]  : учеб. и практикум для СПО / М. 

С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. - М. : Юрайт, 2018. - 363 с. - 

5 

3. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов / под 

ред. Л. А. Михайлова. - СПб. : Питер, 2009. - 335 с. 3  

4. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. 
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пособие для вузов / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - 344 с. 5  

5. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов / под 

общ. ред. С. А. Лебедева. - М. : Юрайт, 2011. - 358 с. 5  

6. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. 

для вузов / В. П. Бондарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа- М ; [Б. м.] : 

ИНФРА - М, 2011. - 511 с. 2  

7. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для вузов / под 

общ. ред. С. И. Самыгина.- М.: Кнорус, 2015.- 464 с. 5  

8. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. 

для вузов / В. М. Найдыш. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Альфа- М ; [Б. м.] : 

ИНФРА - М, 2011. - 704 с. - 1  

9. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учеб. для вузов / 

Г. И. Рузавин. - 3-е изд., стереотип. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 271 с. - 1  

Оқыту әдістері  

Әдістер /бағалау 

формасы 

модульді-рейтингті технология, студенттердің жетістігін критериальды 

бағалау 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 
Атауы Өсімдіктер биотехнологиясы 

Код BR -4318 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г. К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистры, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Биотехнологияның өсімдік жасушалары культурасын биосинтез өнеркәсібін 

депайдалану,өсіммдіктердің генетикалық және жасушалық инженериясын, 

өсімдіктердің микроклондық кобеюін, трансгенді өсімдіктерді қарастырады. 

Курстар пререквезиті Ботаника, микробиология 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Микроорганизмдер биологиялық белсенді заттардың продуценті, 

антибиотиктердің, биодеграданттар, биопрепараттарды зерттейді. Гендік 

инженерия әдісімен продуценттер штамын құрастыруын, биотехнологияда 

жасуша клеткасын қолдануын, өсімдіктердің гендік және жасушалық 

инженериясын, өсімдіктердің микроклондық көбеюін, трансгенді 

өсімдіктерді, өсімдік және жануар жасушасын биотехнологияда қолдануын, 

экологиялық биотехнология қарастырады. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7-семестр 

Компетенция Нәтижесінде студент:  

Білуі тиіс: өсімдік биотехнология және өсімдік шаруашылық негіздерін, 

негізгібиообъектілерді және олармен жұмыс істеу; биотехнологиялық өндірісті 

ұйымдастыру принциптерінің негізін, олардың иерархиялық құрылымын, 

биотехнологиялық өндірістің жүйесін, моделдердің негіздерін, культивациялау 

әдістерін, энзимология әдістерін, жасушалар мен ферменттерді иммобилизациялау 

әдістері;  өндірістік, медициналық, ауылшаруашылық, экологиялық 

биотехнологияның негізгі бағыттары;  

Істей алуы қажет: алынатын ағзаның биотехнологиялық жүйесін рационалды 

қолдану, өндірістің технологиялық эффектісін бағалау; лабораторялық құрал 

жабдықты таңдау және залалсыздай білу, өсімдіктер биотехнологиясы жолымен 

алынған өсімдік объектілерін ауылшаруашылығында кеңінен қолданылуы; 

Дағдылануы тиіс: биотехнологияға байланысты негізгі  объектілермен жәнеүдерістер 
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мен жұмысістеу, ауаны, қоректік орталарды залалсыздау және тазарту әдістерін 

меңгеру,  биотехнологиялық өндіріс әдістерін моделдеу және масштабтау; 

биотехнологиялық эксперименттерді жоспарлау, өткізу және өңдеу әдістерін 

меңгеру. 

Құзіреттіліктері:  

- биотехнологиялық зертханалардың жұмыс істеу әдістемесін білу;  

- «in vitro» жағдайында өсімдіктерді отыргызу;  

- өсімдіктерді көбейту әдістерін білу. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии: учебно-

метод. пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 132 с. 

2. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер : оқулық.- Алматы 

: Бастау, 2013.- 200 бет.-15 экз 

3. Мақажанова Х.Х., Лесова Ж.Т., Напдирова С.А. Тағам 

биотехнологиясы : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 208 бет.-20 экз 

4. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: жоғары 

және төмен сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы  : оқу құралы. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. – 5 экз 

5. Биотехнология: оқу құралы / Қ.Х. Әлмағамбетов, Қ.М. Мұхаметжанов, К.О. 

Махамбетов, М.Ө. Досмағамбетов. - 2-ші бас.-Қарағанды: Ақнұр, 2014. – 316 

с. 

Оқытуәдістері Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Орысша, қазақша 

Оқытутілі Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

 
Атауы Биотехнологияның экологиялық негіздері 

Код EOB-4318 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Комекова Г.К. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Биология магистры, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Студенттердің өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды залалсыздандыру 

және кәдеге жаратуға арналған әр түрлі деңгейдегі қолданылып жүрген және 

өнеркәсіптік биотехнологиялық процестерді бағдарлаған әзірленетін 

таныстық, тозуына және ағымдағы өзгертулерді бақылау үшін, сондай-ақ 

экологиялық таза тамақ, су жаңа биоиндикацию биомониторинг 

ксенобиотиктерді, минералдық ресурстарды, биологиялық биологиялық 

тыңайтқыштар мен гербицидтер энергия тасымалдауыштардың биологиялық 

процестермен өсімін молайту түзіледі. 

Курстар пререквезиті Микробиология, ботаника 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Қатты қалдықтарды кәдеге жарату және ағынды суларды биологиялық тазарту 

әдістері. Ақпараттық технологиялар. Технологиялық биоэнергетика. 

Биотехнология және экологияландыру ауыл шаруашылығы технологияларын. 

Биополимерлер қиратхатын - экологиялық балама синтетикалық 

неразрушаемым пластикаларға. Биокөрсеткіш ластануын жер бетіндегі және 

су жүйелерінің. Экологиялық менеджмент қарастырайық. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7-семестр 
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Компетенция Нәтижесінде студент:  

Білуі тиіс: 

- биологиялық тәсілдерін, шалғайдағы техносфераны өнімдерін кәдеге жарату үшін 

жанама ж әлеуеті детоксикация ксенобиотиктерді; 

тәуекел - ұғымы этикалық нормаларды сақтау қажеттігі мен стратегиясын дамыту 

кезінде биотехнологиялық жіберіледі; 

- зерттеу бағытын және ауыл шаруашылығы үшін биотехнологиялық алатын 

материалдар, препараттарды қолдану стратегиясын жаңа қауіпсіз тәсілдермен; 

қазіргі заманғы әдістерін - ғылыми негіздерін; қоршаған орта объектілерінің жай-

күйін талдау биоиндикацияға және биомониторингті; 

Істей алу керек: 

Қазіргі заманғы әдістері - бейімделу бағыттары мен дамыту; 

- осы заманғы биотехнологияны пайдалану ең жаңа бағыттар бойынша білімді 

меңгеру барысында арнайы пәндерді; 

- алған білімдерін өмір сапасын арттыру үшін қолдануға; 

алынған деректерді пайдалануға, баптарының, рефераттар жазған кезде ғылыми 

жобалар. 

Дағдысы болуы керек: 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- шешіміне бағдарлаған үлгілік бағдарламалық өнімдермен, ғылыми тапсырмалары; 

- мен төл мәдениетін зерттеу нәтижелері бойынша материалдарды өңдеуге мүмкіндік 

беретін әдіснамаға қолданыстағы стандарттарға, нормалармен, ойлау, баспасөзде, 

сондай-ақ шолуларды, рефераттар, есептерді, баяндамаларды және дәріс түрінде 

операциялар мен қаржылық жариялауға; 

ұйымдық нысандары және әдістермен - жоғары оқу орындарындағы оқудың. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии : учебно-метод. 

пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН РК.- Усть-Каменогорск : 

Берел, 2016.- 132 с. 

2. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с. 

3. Аубакиров Х. Ә. Биотехнология: зертханалық жұмыстар практикумы / Х. А. 

Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 212 бет. 

Оқыту әдістері Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Орысша, қазақша 

Оқыту тілі Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

 
Атауы Фитодизайн және флористика  

Код FF -4319 

Түрі КП ТК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавр 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 7 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т. 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Фитодизайнның теориялық және практикалық негізін қолданбалы өнердің 

заманауи бағыты ретінде түсіндіру. 

Курстар преквезиті Зоология, ботаника, биометрия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Курс студенттерге гүлді өсімдіктердің биологиялық және декоративтік түсінік 

беріп, флористика мен гүлді өсімдіктер аранжировкасының қалыптасу 

тарихы, гүл композициясының  мәдениеті теориясын және офистер мен 
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тұрғын үйлердің интерьерлік көркемделу ерекшеліктерін түсіндіреді. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7-семестр 

Компетенция Білуі тиіс: фитодизайн объектісі мен пәнін, флористика және фитодизайн 

бағыттарының тарихын; 

Істей алуы қажет:  гүл композициясының тақырыбына сәйкес гүлді өсімдіктер 

құрамын таңдай алу;  

дағдылануы тиіс: флористикалық материалдармен жұмыс істеу техникасын, 

табиғи және жасанды өсімдік материалдарын қолдануда заманауи әдістермен 

жұмыс жасау. 

Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерінің 

қалыптасуына бағытталған.  

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Исаев, Ю. Н. Флористическая терминология в языках Туранского союза 

[Текст]  : [моногр.] / Ю. Н. Исаев ; М-во образования и науки РК, Тюркская 

акад. - Астана : Сарыарқа, 2011. - 368 с.  

2.Рубер Таня Флористика. Новые идеи для декорирования; Арт-Родник - 

Москва, 2012. - 703 c. 

3.Комнатное цветоводство и фитодизайн. - М.: Современная школа, 2016. - 

304 c. 

5.Некрасова, М. А. Методы экологического управления. Медико-

экологический фитодизайн / М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина. - М.: 

Издательство Российского Университета дружбы народов, 2014. - 168 c. 

Оқыту әдістері ауызша, көрнекілік, ішінара-іздену, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орындау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамндықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

 

Атауы Диплом алдындағы іс тәжірибе 

Код PМ 

Түрі PМ 

Курс деңгейі/ пәндер PP 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 8 

Кредиттер саны 1 

Ф.И.О. Кафедраның жетекші оқытушылары 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

 

Курстың мақсаты Жоғарғы оқу орнынан алған білімін, ғылыми зерттеу жүргізуден және диплом 

жұмысын жазудан алған практикалық дағдыларын  бекіту.   

Курстар пререквезиті 4 жыл көлеміндегі оқу пәндер кешені. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Іс-тәжірибе барысында студенттер ауылшаруашылық, өндірістік орындарда, 

ғылыми-зерттеу институттары, қорықтар, қорықшалар, табиғи бақтар, мектеп 

пен инфрастуктураларда болады. Ғылыми зерттеу әдістерін, жинған 

материалдарды камералды және статистикалық өңдеу әдістерін меңгеру 

барысында студенттерде ғылыми зерттеу дағдылары  қалыптасады. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 8-семестр 

Оқыту әдістері Танысу, материал жинау, зерттеу  

Әдістер /бағалау 

формасы 

Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырмаларды орныдау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамандықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 
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INFORMATION PACKAGE / CATALOG OF ECTS COURSES 

BACHELOR DEGREE 

 

5B060700 – «Biology» 

 

I INFORMATION ABOUT UNIVERSITY 

1. Sarsen Amanzholov East Kazakhstan state university, Revolutionary street 2А 

 

Sarsen Amanzholov East Kazakhstan state university  

Post address of the educational building №4: Revolutionary street 2A, Ust-Kamenogorsk city, 

East Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan, index 070020. Tel / Fax: 8 (7232) 782-598, 782-852. 

Website address: http://www.vkgu.kz/ru/en 

 

How to reach us 

 

 
Academic building № 4 Department of biology, Faculty of Natural Sciences and technologies 

 

2. Academic calendar for 2018-2019 academic year full-time education 

10 august -25 august Admission of students to the University 

30 august Constitution Day Of The Republic Of Kazakhstan 

25 august - 29 august Adaptation week for 1st year students and registration for elective courses 

Autumn semester 

1 september Day of knowledge and solemn opening of the beginning of the school year, 

the beginning of the fall semester 

24 september Kurban Ait 

15-27 september Boundary control 1 

1 december Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

7-12 december Boundary control 2 

14 december - 2 

january 

Winter examination session 

10 - 16 december Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

1-2 january New Year 

7 january Christmas 

7-19  january The winter vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Winter session 

2 weeks The winter vacation 

Spring semester 

21 january Beginning of the spring semester 

21 january – 1 июня All types of  practices (educational, industrial, professional, pre-diploma) 

25 february – 7 марта Registration for elective disciplines 2019-2020 academic year 

http://www.vkgu.kz/ru/en
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
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4 march -9 march Boundary control 1 

8 march International Women's Day 

21-23 march Nauryz holiday 

29 april – 4 may Boundary control 2 

1 may Holiday of Unity of Peoples of Kazakhstan 

6 may -  25 may Spring examination session 

7 may Defender of the Fatherland Day in Kazakhstan 

9 may Victory Day 

27 may -6 july Summer Semester 

8 july – 31 august The summer vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Spring session 

8 weeks The summer vacation 

 

3. University management 

Rector - Doctor of Law, Tulegen M.A. 

Vice-rector for educational and methodical work - Ph.D., Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational work - Ph.D., Rovnyakova I.V 

Director of the Department of Academic Policy and Management of Educational Programs - 

Stebletsova I.S. 

Head of the Department of Organization and Control of the Educational Process - Sodirbekova 

N.A. 

Dean of the Faculty of Natural and Technology - Ph.D., Erbolatuly D. 

Head of Department Department of Biology - Kitapbaeva A.A. 

 

4. General characteristics of the university 

Currently, the University trains specialists within the framework of a multi - level structure of 

higher education in accordance with the state license for the right to conduct educational activities in the 

fields of secondary professional, higher and postgraduate professional education: the period of study in 

the bachelor's degree - 4 years, in the evening distance learning – 5 years, receiving higher education in a 

shortened form: on the basis of higher education – 2 years, on the basis of secondary vocational 

education-3 years. 

At the Department of Biology, 2 educational programs for bachelor's degree, 2 magistracy. 

Bachelors are trained in the following specialties: 5В011300-«Biology», 5В060700-«Biology». Master's 

students are trained in 2 specialties: 6M011300- «Biology», 6M060700-«Biology». The educational 

process actively uses materials from all areas of research of teachers, applicants, undergraduates and 

students of the department. The results of research and SRWS are implemented in the educational 

process. 

 

5. List of proposed training programs (including tuition fees): 
Undergraduate: 5В011300-«Biology». Tuition fee: on the internal form of training 342 900 tenge per year. 

 

6. Procedure (rules) for admission and admission to the program 

6.1 Rules of admission in S. Amanzholov EKSU 

These Rules are developed on the basis of the Standard rules of admission to training in the 

organization of education, implementing professional training programs of higher education, approved by 

the government Of the Republic of Kazakhstan on January 19, 2012 № 111. The changes introduced by 

the Resolution of the Government dated 19 April 2012 №487, the Resolution of the Government dated 11 

February 2013 No. 110. 

 

Generalities 

1. The East Kazakhstan state University named after S. Amanzholov (hereinafter the University) 

accepts persons with General secondary (secondary General), technical and professional (primary and 

secondary professional, after secondary), higher (higher professional) education. 
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2. The formation of the student body of the University is carried out through the placement of 

the state educational order (educational grants), as well as payment for training at the expense of citizens ' 

own funds and other sources. 

Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan and persons of Kazakh 

nationality who are not citizens of the Republic of Kazakhstan are entitled to receive free higher 

education on a competitive basis in accordance with the state educational order, if they receive this level 

of education for the first time, except for military schools. 

The right to receive free higher education by foreigners on a competitive basis in accordance 

with the state educational order is determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan. 

3. Admission of persons is carried out on their applications on a competitive basis in accordance 

with the points of the certificate issued by the results of the unified national testing (hereinafter – UNT) or 

comprehensive testing (hereinafter-KTA). 

4. CTA is held for graduates of General secondary education (secondary General) of previous 

years, graduates of technical and professional (primary and secondary professional, post-secondary) 

educational organizations, graduates of secondary schools who did not participate in the UNT, who 

studied through international exchange of students abroad, graduates of Republican music boarding 

schools, as well as persons who graduated from educational institutions abroad from 17 to 23 July. 

5. Admission of persons for training on a fee basis, is carried out by the admission Committee 

of the University. 

Admission of persons with technical and vocational, post-secondary education (colleges), on 

related specialties for training on reduced terms on a fee basis is carried out according to the results of the 

CTA. The list of related specialties is approved by the MES. 

Admission of persons with higher education to study in a reduced time on a fee basis is carried 

out by the admission Committee of the University on the basis of an interview. 

6. Admission examinations for foreign citizens on the basis of the allocated quota on the basis 

of the state educational order are carried out by the admission Committee of the University 

independently. Enrollment in the number of students is made on the basis of the order of the MES. 

Admission of foreign citizens to study on a paid basis is carried out in the form of an interview 

conducted by the admission Committee of the University. 

7. The acceptance on creative specialties is carried out taking into account the creative exams. 

Acceptance of applications for creative specialties is carried out by the admission Committee of 

the University from June 20 to July 1. Arriving on creative specialties specify only one creative specialty. 

For persons entering the creative specialties, points are taken into account in two subjects of 

testing: the state or Russian language, the history of Kazakhstan. 

8. To participate in the competition for the award of educational grants entrant submits to the 

selection Committee of the University: 

- application on a standard form; 

- document on education (original); 

- certificate of UNT or GCT passing; 

- the document granting the right to privileges (in the presence of); 

- two 3x4 size photographs; 

- medical certificate in the form 086-U; 

- a copy of the photo identification document. 

9. In the application, the applicant for participation in the competition for an educational grant 

indicates the chosen specialty and the University, which hosts educational grants in this specialty. 

The coincidence of the elective, an applicant can specify four specialties. 

10. Documents submitted in a foreign language must have a notarized translation into Kazakh or 

Russian. 

Documents on education issued by foreign educational organizations must be nostrified in 

accordance with the established procedure. 

11. Persons with disabilities of the first and second groups, children with disabilities, as well as 

disabled children are the conclusion of medical and social examination (ITU) on the absence of 

contraindications for training in the chosen specialty. 

Persons who have a preferential right to receive an educational grant, submit to the admission 

Committee of the University a document confirming this right and an application for participation in the 

competition for the award of educational grants in the terms established by these Rules. 
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12. The deadline for applications to participate in the competition for the award of educational 

grants is from 23 to 31 July 2018. 

13. The established admission quotas for citizens participating in the competition for an 

educational grant (for children of orphans and children left without parental care, disabled persons of 

groups I and II, persons equated with benefits and guarantees to war participants and war invalids, 

disabled children from childhood, disabled children, for persons of Kazakh nationality who are not 

citizens of the Republic of Kazakhstan) apply to all specialties declared by the University. 

14. To carry out organizational and outreach work and discipline by the decision of the Ministry 

of education and science of the Republic of Kazakhstan created the state Commission on the organization 

and conduct of comprehensive testing of persons entering higher education institutions (hereinafter-the 

state Commission). 

15.To participate in the CTA, an applicant submits to the admission Committee of the 

University an application on a standard form, a certificate or diploma of completion of General secondary 

education (secondary General), technical and professional (primary or secondary professional, post-

secondary) education (original), a receipt for payment for participation in testing, two 3x4 photo cards, a 

medical certificate in the form 086-U, as well as a copy of the identity document. 

The entrant, who came to the complex testing, must present an identity card (passport) and a 

pass to the exam. 

16. Complex testing is carried out at the request of applicants in Kazakh or Russian languages in 

the volume of secondary education programs in four subjects: Kazakh or Russian language (language of 

study), history of Kazakhstan, mathematics and the subject of choice, determined depending on the 

chosen specialty. 

17. When carrying out complex testing it is not allowed to change from place to place, to 

exchange examination materials, to write off, to bring in audience and to use textbooks, other methodical 

literature, mobile means of communication (the pager, cellular phones). 

18. In case of violation of paragraph 16 of these Rules, the representative of the MES is an act 

of detection of prohibited items and removal of the applicant, and also decides to cancel the test results. 

19. In case of refusal of applicants to pass the examination materials for processing after the 

allotted time on the CTA, the representative of the MES is the act. The results of testing materials, said 

person is not processed. 

20. The results of complex testing are announced by the state Commission on the day of its 

implementation. 

21. According to the results of complex testing, each participant of testing is issued a certificate 

of the established sample, which is issued by the state Commission within three calendar days after 

testing. 

22. In order to ensure compliance with the uniform requirements and resolution of disputes in 

the evaluation of tests, protection of the rights of participants of complex testing for the period of testing, 

an appeal Commission is created. Appeal commissions are created to consider applications of persons 

who do not agree with the results of complex testing and/or the content of test items. The appeals 

Commission works with each person individually. In case of absence of the person at the meeting of the 

appeal Commission, his application for appeal is not considered. The work of the appeal Commission is 

headed by the Chairman of the appeal Commission. 

 

Enrollment in the number of University students 

23. Admission to the number of students is carried out by the admission Committee of the 

University from 10 to 25 August. 

In the admission Committee of the University applicants to the application for admission 

attached: 

- document on secondary General (General secondary), primary professional (technical and 

professional), secondary professional (after secondary) or higher education (original); 

- 6 photos in size 3x4; 

-form 086-U medical certificate and vaccination card; 

- certificate of UNT or complex testing; 

- certificate of educational grant award (if any); 

- receipt of payment and agreement on paid provision of educational services (for applicants on 

a paid basis); 
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- work book (if available at the applicant for admission to the University full-time Department) 

or an extract from the work book (for admission to the correspondence Department). 

- application form. 

Passes electronic registration through the University portal. 

24. Persons who have received a certificate of awarding an educational grant, apply for 

admission to the University and enrolled in the number of students by order of the rector. The acceptance 

is carried out separately on specialties and language offices. Admission to the specialty for which creative 

exams are established, is carried out taking into account the points on these exams. 

25. Documents submitted in a foreign language must have a notarized translation into Kazakh or 

Russian. Documents on education issued by foreign educational organizations undergo the procedure of 

nostrification in accordance with the procedure established by law after the enrollment of persons during 

the first semester of training. 

26. Questions not regulated by these rules of admission to the EKSU named after S. 

Amanzholov in 2018, independently solved by the admission Committee of the University and issued a 

Protocol. 

6.2 Translation rules 

6.2.1 Transfer of students to the appropriate forms of education and specialty is made from 

other higher educational institutions that have passed the state certification during the holidays.  

6.2.2 Translation student of EKSU.S. Amanzholova on all forms of training, is made only with 

the consent of the heads of both Universities and issued the relevant orders.  

6.2.3 the Transfer shall be made to the relevant course, the difference in the working curricula 

shall not exceed five academic disciplines of the mandatory component for bachelor, three – for master's 

and doctoral students, otherwise the transfer shall be made to the course below.  

When determining the difference in disciplines, the difference in the forms of final control is not 

taken into account.  

6.2.4 Transfer of students on the basis of the state order from other Universities is carried out 

with preservation of the form of training and specialty.  

6.2.5 Transfer of a student from one specialty to another, from one form of education to another 

within the University or from another University is carried out only on a paid basis with full 

reimbursement of tuition fees. 

 

II INFORMATION about the training programs 

1. General characteristics of training programs: 

5В060700 – «Biology», bachelor of science in the specialty 5B060700– «Biology» 

2. Levels (steps) of training 

Bachelor's degree 

3. Bachelor's degree competences:  

* have an idea: about the processes and phenomena occurring in the living and inanimate 

nature; to understand the possibilities of modern scientific methods of cognition of nature and to possess 

them at the level necessary for solving problems with natural scientific content and arising in the 

performance of professional functions;  

* have a scientific understanding of healthy lifestyles; physical, chemical and biological 

research methods; the specifics and evolution of life; environmental principles of environmental 

management; the role of biological laws in solving social problems; 

* know: features of the functioning of living systems, levels of their organization; basic 

concepts, methods and prospects of biology; know the features of morphology, physiology and 

reproduction; geographical distribution and ecology of the representatives of the main taxa. 

* be able to plan measures for their protection and rational use for economic and medical 

purposes; to know the principles of system organization, differentiation and integration of body functions; 

* be able to use the methods of social Sciences, Humanities and natural Sciences in various 

areas of their professional activities; 

* be able to acquire new knowledge, using modern educational technologies, on a scientific 

basis to organize their work, to possess computer methods of collection, storage and processing of 

information used in the field of his professional activities, to introduce digital technologies in professional 

activities; 

* be able to express and justify their position on issues related to the value attitude to the 

historical past; 
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* be able to: work with students, using various methods of training for a lasting assimilation of 

knowledge, plan the training time; 

* own the skills: training and educational work, practical demonstration of laboratory and field 

experiments and observation; 

* own the skills of research activities, the skills to collect and prepare scientific materials, the 

processing of the results of field and experimental research, the implementation of educational activities 

in the field of biology and ecology. 

* be competent in the main fields of Biological Sciences. 

Requirements for admission to the educational program 

Admission to the 1st course of the educational program 5B060700 - "Biology" is carried out in 

accordance with the standard rules of admission to higher education institutions of the Republic of 

Kazakhstan. For admission to the specialty " 5b060700-Biology "it is necessary to choose the discipline 

profile of the school course" Biology "and additional discipline"Chemistry".  

Admission to 2, 3, 4 courses is carried out within the framework of transfer from one University 

to another and within the framework of academic mobility. The difference in curricula, which should not 

exceed five disciplines of the mandatory component, is taken into account. 

Requirements for the student: 

student has to 

- have an idea: about the processes, phenomena and patterns of development of nature, society 

and man; to demonstrate knowledge and understanding, including elements of the most advanced 

knowledge in the field of natural Sciences; 

- know: scientific and theoretical bases, regularities and principles of training and development 

of the personality; to use methods of research of biological Sciences in various types of professional 

activity; 

- be able to: apply theoretical knowledge in their future professional activities; 

- own the skills to develop and implement projects of educational activities in schools, colleges, 

Universities;  

- be competent in the formulation and solution of natural science problems, contributing to the 

improvement of the quality of education. 

 

Learning outcomes the graduate of EKSU. S. Amanzholov focused on the Dublin 

Descriptors 

Worldview competence (WC) involves the development of the scientific picture of the world, 

the foundations of social and social phenomena, the mastery of General education, knowledge and 

experience. 

Competence of value-semantic orientation in the world: values of being, life; values of culture, 

science; production; history of civilizations, own country; religion. 

Competence integrative: structuring of knowledge, situational-adequate updating of knowledge, 

expansion, increment of accumulated knowledge. 

Competence of citizenship: knowledge and observance of the rights and duties of the citizen; 

freedom and responsibility, self-confidence, dignity, civic duty; knowledge and pride in the symbols of 

the state. 

Research competence (RC) implies the ability to solve problems through heuristic approaches 

without using known algorithms, readiness to take an active research position in relation to its activities 

and itself as its subject, knowledge of methods and logic of scientific research. 

Competence in identifying contradictions and problems of modern reality. 

Competence in the field of logic of scientific research. 

Competence in the field of theoretical research. 

Competence in the field of empirical research. 

Communicative competence (CC) involves the ability to social interaction with society, team, 

group skills, cooperation, tolerance; includes knowledge of languages, the ability to conduct oral and 

written dialogue, monologue, business correspondence. 

Competence of social interaction. 

Language competence. 

The competence of self-management (CSM) involves the management of own resources, i.e. 

the ability to acquire, maintain, develop and use them rationally, involves the development of methods of 

self-development, self-regulation and self-support. 
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Competence in the field of problem solving. 

Competence in decision-making. 

Competence in self-improvement and self-regulation. 

Competence in the field of professional self-development. 

Professional competence (PC) implies the ability to perform tasks in accordance with the 

specified standards, to act successfully on the basis of practical experience, skills and knowledge in 

solving professional problems. 

 

Educational and professional objectives of the program / opportunity for further study 

The main national goal of education in the specialty 5B060700 –«Biology» is to prepare a 

highly educated specialist in the field of new biological and environmental technologies, to ensure the 

competitiveness of students in the global educational space in the era of technocratization and 

globalization.  

Knowledge of a foreign language and quality training guarantees: ensuring the mobility of 

students and faculty of higher educational institutions; ensuring the convertibility of documents on higher 

education for equal participation of the Republic of Kazakhstan in the educational space. 

The hierarchy of objectives for the disciplines: 

On a cycle of General Subjects: 

The purpose of teaching General subjects is to provide conditions for the acquisition of a high 

General intellectual level of development, mastery of literate and developed speech, humanitarian culture 

of thinking and skills of scientific organization of labor; graduate must acquire knowledge about the 

history of Kazakhstan, knowledge in the field of philosophy, political science and sociology. To acquire 

knowledge of ethical and legal norms regulating human relations to a person, society, environment, 

culture of thinking and ability to organize one's work. To master Kazakh (Russian) and one of the foreign 

languages, to be able to apply knowledge in computer science in everyday life and work. To master the 

scientific basis of labor organization, computer technologies used in professional activities; mastering the 

system of knowledge and skills that ensure the preservation of health, development and improvement of 

physical abilities; 

On a cycle of Basic Subjects:  

The purpose of teaching basic disciplines is to create conditions for the development of 

creativity, initiative and innovation, the continuation of education by students at the next stage of higher 

education. The purpose of basic disciplines to provide a basis for the formation of a system of knowledge 

in biology. Getting a full and quality education, high competence in various fields of biology. 

The graduate receives knowledge in botany, Zoology, physiology of plants, animals and 

humans, genetics, human anatomy, cell biology. The graduate should know the basic laws and 

phenomena in the field of biology, master the techniques of biological research. 

On a cycle of Profile Subjects: 

The purpose of training in professional disciplines is to form the competitiveness of graduates in 

the labor market, which will provide an opportunity for the fastest possible employment in the specialty; 

students ' choice of individual programs in the field of education and professional competence. 

The graduate must know the scope of the program "Bachelor" evolutionary doctrine, 

bioresources of Kazakhstan, applied biology, Microbiology, biotechnology, ichthyology, entomology, 

Parasitology, dendrology, Hydrobiology and the basics of conservation.  

The elective component provides an opportunity to choose an individual training program for 

students; elective Disciplines deepen knowledge of basic subjects in all cycles.  

Continuing education at the next stage of higher education (master's degree). 

 

5. Program structure with indication of credits: 

See annexes 1-4 for the structure of the recruitment programme 2018, 2017, 2016 and 2015. See 

annexes 1A, 2A, 3A and 4A for descriptions of the disciplines. 

 

6. Final exam 

In all disciplines of the mandatory component exams (oral or written), in the form of 

examination tickets or testing. On disciplines component of the choice exam on one discipline module, 

the second is accompanied by another form of control.  

In the 8th semester, the State exam in the specialty and the defense of the thesis or the state 

exam in two majors will be held.  
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Developed research work (thesis) student publicly defended at a meeting of the state 

certification Commission at the end of the 8th semester. 

 

7. Surname, name, patronymic of lecturers at the Department of biology: 

1)Prokopov K. Professor of the Department of biology, teaches courses in the disciplines of 

"Zoology", "Zoogeography", "Evolutionary doctrine", "Ethology", "Ornithology". 

2) Kitapevi A. Associate Professor, teaches courses in the disciplines – "Dendrology", "Rational 

use of biological resources, fundamentals of nature conservation", "Evolutionary doctrine". 

3) Igisinova J. Associate Professor of biology, teaches courses in the disciplines of "Botany", 

"Microbiology", "Introduction to biology", "Phytopathology". 

4) Sharipkhanova A. Associate Professor of biology, teaches courses in the disciplines of 

"Botany", "Applied biology with the basics of soil science", "Soil biota", "plant Ecology". 

5) Karmenova B., Master of biology, senior lecturer of the Department of biology, teaches 

courses in the disciplines of "Zoology", "plant Physiology", "Parasitology", "Hydrobiology", 

"Ichthyology", "Ichthypatology", " Entomology» 

6) Abilova M. Senior lecturer of the Department of biology, teaches courses in the disciplines of 

"Histology", "cell Biology", "plant Physiology", "Genetics and plant breeding", "Organization and 

planning of biological research". 

7) Komekova G. Master of biology, senior lecturer of the Department of biology, teaches 

courses in the disciplines of "Phytopathology", "Applied biology with the basics of soil science", 

"Population ecology", "Soil biota", "flora and fauna of the world", "Basics of crop production". 

8) Kabataeva Zh. Master of biology, teacher of the Department of biology, teaches courses in 

the disciplines of "Biometrics", "Zoology", "Limnology", "Hydrobiology", "Teriology", "Biodiversity of 

Kazakhstan". 

9) Akhmadieva K. Master of biology, teacher of the Department of biology, teaches courses in 

the disciplines of "Genetics and plant breeding", "Botany", "Zoogeography". 

10) Orazov A. Master of biology, teacher of biology, read courses in the disciplines of 

"Biometrics", "Histology", "Botany". 

11) TuktasSinova A. Master of biology, teacher of the Department of biology, teaches courses 

in the disciplines of "Biometry", "Cell Biology", "Botany", "Biophysics". 

 

Additional information for students. 

Accommodation - Comfortable House students in 1789. Which provides conditions for 

preparing for classes and leisure students – "Library", "Reading room" and "Internet cafe". 

Food-Timely and high-quality food is provided by work of 8 dining rooms in educational 

buildings, with a total area of 1240 sq.m. and 390 seats. Notarized copies with the tenants of the dining 

rooms are attached. 

Medical services - medical care of University students is carried out in the medical center 

(meets the requirements of SES and GPS), which provides first aid, medical examinations, preventive 

measures. There is a contract on medical care of students and teaching staff with the city hospital №1 in 

Ust-Kamenogorsk (notarized copy of the additional agreement is attached). Regularly held "Round 

tables" - meetings of employees of the city "health Center" with students of the University. Control of the 

sanitary condition of educational buildings and dormitories is carried out by the head of the health center, 

the responsibility for maintaining these conditions are the commandants of the relevant facilities. 

The student office is the center of youth policy, which is a structural unit of the University, 

which combines the previously established Committee on Youth Affairs and The center of Culture, as 

well as student youth associations: the youth wing of the NDP "Nur Otan" "Zhas Otan", a branch of the 

Republican youth organization "Alliance of students of Kazakhstan", the student police squad "Kyran", 

student youth labor groups. 

International programs-contracts with foreign and domestic universities on the exchange 

program. In particular, the Department of biology signed a cooperation agreement with the Foundation 

for the preservation of biodiversity of birds (Abu Dhabi, United Arab Emirates) in the framework of the 

current at the Department of biology club asbk. In the framework of academic mobility signed an 

agreement on cooperation between the East Kazakhstan state University im. S. Amanzholova and 

Xinjiang University (China). Students and undergraduates take an active part and trips to the countries of 

near and far abroad. 

Conditions/base for a holiday - A recreation for students "Sibin lakes", "Bukhtarma reservoir". 
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Conditions / base for sports - gyms in the main building, in buildings №2 and №7 and sports 

module. 

Student association. 

- student's groups of assistance of police "Kyran»  

- debate club EKSU;  

- student law clinic; 

- choreographic Studio "Alem»; 

- the Kazakh folklore ensemble; 

- student theatre; 

- teams of Club of Fun and Resourceful of faculties; 

- creative Association of genre songs; 

- creative Association of young poets "Zhas Kalam»; 

- Association for the conservation of biodiversity of Kazakhstan (ACBK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П ВКГУ 011-15 

Appendix 1 

Structure of the recruitment program for 2018 

The cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Numbe

r of 

ECTS 

credits 

Semeste

r 

GES MC 

IYa -11101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

GES MC 
K(R)Ya -

11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

GES MC 

IKT -1103 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 

Information and communication technologies (in 

English language 

5 2 

GES SC 

OP -1104 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

GES SC 

OEР -1105 

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Основы экономики и предпринимательства 

Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

3 1 

GES SC 

PS -1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 2 

GES MC 

SIK -1107 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1ГЭ 

BS MК 

Bot -11202 

Ботаника 

Ботаника 

Botany 

7 1,2 

BS MC 

Zoo -11203 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

5 1,2 

BS SC 

Biom -1201 

Биометрия 

Биометрия 

Biometry 

5 2 

BS SC 

LYa -1204 

Латын тілі 

Латинский язык 

Latin Language 

3 1 

PМ 

PM 

Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

1 2 

EМ 

DP 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

1 1 

EМ 

DP 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

2 1,2 

Total  65  
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Appendix 1А 

 

Name Kazakh (Russian) Language 

Code K (R) Ya -11102 

A type GTS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 1-2 

Amount of credits 6 (10) 

FULL NAME Kyrykbaeva B., Zhokonasova H.M 

Academic degree and title senior lecturers 

Course Objective Fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural 

phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of 

communication, a means of obtaining knowledge in various spheres of human 

activity, means of mastering the moral and ethical norms accepted in society; 

Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course Prerequisites - the discipline "Kazakh language" (bachelor degree level В1, В2). 

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall 

focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective 

learning objectives, which is possible on the basis of a competence approach that 

ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. 

Form of final control 1,2 semester exam 

Competencies Competence communicative: 

Know: the content of the main sections of philology; 

To be able: to read by own choice the literature on a specialty in the Kazakh language for 

reception and transfer of the scientific information, to read the literature of a sociopolitical 

character; To make out the extracted information in the form of translations, annotations, 

abstracts; Conduct conversations, make reports and reports in Kazakh and language topics 

related to the specialty and scientific work of the student, as well as on socio-political and 

social topics. 

Have skills: monologic speech at the level of a specially prepared and unprepared exam on 

the subjects of the specialty and on the dissertation work in the form of communication, 

information, report; Dialogical speech, allowing the student to take part in the discussion 

of issues related to his scientific work and specialty, as well as to conduct a conversation 

on social and socio-political topics. 

Recommended literature 1. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу құралы : 

деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 384 бет. 

8  

2. Шваб К. Төртінші индустриялық революция // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 200 бет. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по развитию 

навыков аудирования и говорения на казахском языке с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : ИП 

"Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 4-е 

изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 

136 с. 7 

5. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық мамандықтарында 

оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - 

Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. - 100  

6. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие для 

начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е 
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изд., перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 

136 с. – 7 

7. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. стереотип. - Астана : 

Фолиант, 2016. - 216 бет. 15  

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment 

forms 

rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

 

Name Foreign language 

Code IYa -11101 

A type GTS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 1, 2 

Amount of credits 6 (10) 

FULL NAME Khan G.О., Chzhan E.E. 

Academic degree and title assistant professor 

Course Objective The goal is to provide practical mastering of the language within those 

grammatical and lexical topics that are included in the program. 

Course Prerequisites - the discipline "Foreign language" (bachelor degree level В1, В2). 

Course outline My scientific work. My supervisor. My work day. Science Library. The 

international cooperation. Study in the magistracy. Scientific Conference. Famous 

specialty people. Features of translation of literature on the specialty. Annotation 

of scientific articles. Text translation by profession. 

Form of final control 1,2 semester exam 

Competencies Know: the content of the main sections of philology; 

To be able: to read by own choice literature on a specialty in a foreign language to receive 

and transmit scientific information, to read literature of a socio-political nature; To make 

out the extracted information in the form of translations, annotations, abstracts; Conduct 

conversations, make reports and reports in a foreign language topics related to the specialty 

and scientific work of the undergraduate, as well as on socio-political and social topics. 

Have the skills: monologic speech at the level of a self-prepared and unprepared exam on 

the topics of the specialty and on the dissertation work in the form of communication, 

information, report; Dialogical speech, which allows the master student to take part in the 

discussion of issues related to his scientific work and specialty, and also to conduct a 

conversation on social and socio-political topics. 

Recommended literature 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study reference 

and practice book for elementary students of English. With answers / R. 

Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, 

[2015]. - 319 p. 40 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 511 с. 15 

4. New Inside Out [Текст]  :  Elementary Teacher's book / Sue Kay [et al.]. - 

[б. м.] : Macmillan, [2014]. - 202 p. + with Test CD. - 10 

5. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2014. - 639 

с. 31 

6. New Inside Out [Текст]  : intermediate Teacher's book / Sue Kay [et al.]. - 

[б. м.] : Macmillan, [2017]. - 196 p. + with Test CD. - 10 
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7. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2014. - 511 с. 31 

8. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  : uppere Intermediate Coursebook / 

L. Clandfield, R. R. Benne ; with odditional material by A. Jeffries. - [б. 

м.] : Macmillan, [2014]. - 157 p. + Campbell, Robert Globale : workbook 

/ R. Campbell, A. Tennant  (16 p.) + CD-ROM. 112  

9. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 

с. 15  

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment 

forms 

rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

 

Name The modern history of Kazakhstan 

Code SIK -1107 

A type GES 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 1 

Amount of credits 3  (5) 

FULL NAME Oskembay AA and Zhanbosinova A.S. 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor аnd doctor of history 

Course Objective The goal is to form a scientific understanding of the basic laws and trends of the 

formation and development of human society on the modern territory of 

Kazakhstan on a specific historical material. 

Course Prerequisites - The course "Modern history of Kazakhstan" is based on the knowledge, skills 

and skills of students on the basics of geography, world history, social science, 

"Man. Society. Right". 

Course outline history is not only the sum of knowledge about the past, but it is always historical 

thinking that makes it possible to understand your position in the modern world 

more clearly, to clearly define your civic position and your attitude to the events 

and phenomena that are taking place, to deeply disclose and understand Their 

essence and direction. The history of Kazakhstan brings up national pride and 

patriotism. By specialty. 

Form of final control 1 semester exam 

Competencies Master the system of knowledge about the main periods, processes and key events 

of the history of Kazakhstan; understand causal relationships and be able to 

analyze key issues of Domestic History; determine and justify their attitude to 

different versions and estimates of historical events and personalities; be able to 

apply historical, historical and cultural knowledge in social practice, social 

activities, and intercultural communication. 

Recommended literature 1. Бернард А. Антропология тарихы мен теориясы // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 240 бет. 

2. Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : учеб. 

для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 

2013. - 358 с. 10  

3. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов / Ж. 

О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20  

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment forms rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 
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Name Political science-sociology 

Code PS-1106 

A type GES 

Level of the course / 

discipline 

SC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 2 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Shurshitbai M.and Raykova E.G 

Academic degree and title senior lecturers 

Course Objective The goal is to form the elements of scientific social thinking and worldview in 

the future specialist that will help him overcome the influence of stereotypes and 

comprehend complex phenomena and processes of modern social life, help them 

to orient themselves in political reality, develop a scientific approach to 

assessing various social and political events and Phenomena, to equip with the 

knowledge necessary for the creative solution of their professional problems, the 

formation of a democratic political culture. 

Course Prerequisites "Modern History of Kazakhstan", school disciplines "History", "Man and 

Society" 

Course outline the object and subject of sociology and political science; Sociological 

perspective and imagination; The main stages in the development of sociological 

and political knowledge; Methodology of sociological research; Methods of 

collecting sociological information; Society and social interactions; Social 

groups, organizations and institutions; Social inequality and social stratification; 

Political systems and regimes of our time; The state and civil society; Political 

development and modernization; Political culture and ideology; The 

development strategy of Kazakhstan until 2050. 

Form of final control 2 semester exam 

Competencies As a result of studying the discipline "Political Science-Sociology" the student must: 

- know: the theoretical and applied foundations and patterns of functioning of socio-

political sciences, schools and scientific trends and the results of modern research in the 

field of sociology and political science, the political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, 

correctly and reasonably formulate their ideas in oral and written form, use the acquired 

knowledge in specific situations, dynamically use alternative, new and / or innovative 

sociological approaches to solving professional problems; 

- to have skills: a holistic approach to analyzing, designing and forecasting the problems 

of modern society; Interpersonal and intercultural communication, based on tolerance 

and respect; Methods of sociological research; The ability to critically perceive 

information ("critical thinking"). 

The process of studying the discipline is aimed at the formation and development of the 

basic competences of social training (personal, intercultural, civic competences) that 

allow him to participate fully in civil life, based on knowledge of social and political 

concepts and structures, readiness for active and democratic participation; Has the ability 

to live together in a team, in a family, in society, in the world, is able to educate in 

himself the acceptance and understanding of another person. 

Recommended literature 1. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018. – 464 бет. 

2. Козырев, Г. И. Основы социологии и политологии [Текст]  : учеб.  для 

сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - 5 

3. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. высших 

учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы : Эверо, 2014. - 384 с. 25 

4. Демидов, Н. М. Основы социологии и политологии [Текст]  : учеб.  для 

сред. проф. образования / Н. М. Демидов. - 12-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2014. - 208 с 10  
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5. Соловьев, А. И. Политология [Текст]  : учеб. для вузов / А. И. Соловьев. 

- М. : Аспект Пресс, 2014. - 415 с. - 5  

6. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. Пугачев, А. И. 

Соловьев.- 5-е изд., перераб.- М. : Кнорус, 2015.- 520 с. 2  

7. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 5 

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment forms rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

 

Name Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

Code ОЕ-1105 

A type GES 

Level of the course / 

discipline 

SC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 1 

Amount of credits 2 (3) 

FULL NAME Sitnikova E.S. 

Academic degree and title  

Course Objective to study the basic laws of the economic development of society, the foundations 

of micro-macroeconomics. 

Course Prerequisites Knowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, 

history, geography, etc., as well as the history of Kazakhstan, culturology, the 

ability to note lectures, see the goal and achieve it when writing written 

independent work. 

Course outline the concept of market equilibrium and be able to use the method of comparative statistics 

to assess the behavior of households and firms under the influence of changes in 

exogenous variables in different market structures; to understand how the general 

equilibrium in the economy is achieved, to be able to explain what constitutes market 

imperfection and the need for state intervention. 

Form of final control 1 semester exam 

Competencies As a result of studying the discipline "Fundamentals of Economics" student 

must know: 

- the concept of market equilibrium and be able to use the method of comparative 

statistics to assess the behavior of households and firms under the influence of changes in 

exogenous variables in different market structures; 

- to understand how the general equilibrium in the economy is achieved, to be able to 

explain what constitutes market imperfection and the need for state intervention; 

 should be able to: 

- to analyze specific situations in the economy from the perspective of micro and 

macroeconomics; 

- analyze the behavior of households and firms in different market structures; 

-competently discuss the main economic phenomena, the relations of the economic life 

of society in their country and abroad; 

- Have the skills to independently make effective decisions based on analysis and 

assessment of the economic situation. 

Recommended literature 1. Дональд Ф. Куратко Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 480 бет. 

2. Рахметулина Ж. Б. Сборник тестовых вопросов к ВОУД по дисциплине 

Экономическая теория / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 

2013.- 144с. 26 

3. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2013.- 368с. 1  

4. Казиева, А. Н. Основы экономической теории [Текст]  : учеб. пособие / 
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А. Н. Казиева. - Алматы : Book Plus, 2013. - 206 с. - 1   

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment forms rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

 

Name Bases of law 

Code ОР-1104 

A type GES 

Level of the course / 

discipline 

SC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 1 

Amount of credits 2 (3) 

FULL NAME Dysembaeva S 

Academic degree and title senior lecturer 

Course Objective The goal: to expand and deepen students' knowledge, to form social and legal 

adaptation and outlooks of students, to increase their legal culture and legal 

awareness, to know the branches of law and to be able to apply the law in 

practice. 

Course Prerequisites Knowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, 

history, geography, etc., as well as the history of Kazakhstan, culturology, the 

ability to note lectures, see the goal and achieve it when writing written 

independent work.- the discipline "Foreign  

Form of final control 1 semester exam 

Competencies Must know: rights and freedoms, duties of man and citizen; Current regulatory and 

legal acts of the Republic of Kazakhstan, correctly understand their application in 

space; To know and distinguish the branches of law, the basic concepts and categories 

of each branch of law; The main issues of legal responsibility in accordance with their 

types; 

Should be able to: analyze normative legal acts, the state and legal structure of society, 

the subjects of state power and the mechanism for its implementation; 

To have skills in the emergence in everyday life of issues related to the problems of the 

state and law skills for the correct application of regulations. 

Recommended literature 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы 

права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- 

Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment forms rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

 

Name Biometrу 

Code Biom-1201 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

SC 

Year of study 1 

Semester of training 2 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kabatayeva Zh.K., Orazov AE 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor and Master of Biology, Teacher 

Course Objective The goal is to study methods of analyzing biological and medical phenomena, 

developing statistical thinking, planning experiments and selecting appropriate 

methods for mathematical processing of experimental data and observations. 
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Course Prerequisites Introduction to biology. 

Course outline The subject and basic concepts of biometrics. Signs of their properties. 

Classification of signs. The reasons for the variation in the results of 

observations. Methods for grouping primary data. Tables, statistical series, the 

technique of constructing variational series, graphs of variational series. The 

main characteristics of varying objects. Average values. Variance indices. 

Characteristic features of variation. Random events. Probability of the event 

and its properties. Selective method and estimation of general parameters. 

General population and sample. Interval estimates. Criteria for the reliability of 

estimates. Statistical hypotheses and their verification. Parametric criteria. 

Nonparametric criteria. Evaluation of biologically active substances. 

Dispersion analysis. Correlation analysis. 

Form of final control 1 semester exam 

Competencies Know: methods of sampling depending on the distribution of units of the 

general population; Ordering of data - the construction of variational series, 

their graphic representation; Characterization of the population using the basic 

parameters; Making comparisons of sets; Determination of the reliability of 

differences in indicators; Basis of the analysis of variance. 

To be able: to carry out the correlation analysis, to establish interrelations 

between the signs and processes. 

Have the skills: using the acquired knowledge for the mathematical processing 

of research results 

Recommended literature Биометрия в MS EXCEL [Текст]  : учеб. пособие / Е. Я. Лебедько [и др.]. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 172 с. 1 

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment forms rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

 

Name Botany 

Code Bot -11202 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 1, 2 

Amount of credits 4 (7) 

FULL NAME Igisinova ZhT 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor 

Course Objective Formation of knowledge in future specialists about the main features of the 

external and internal structure of vegetative and generative organs, 

reproduction and systematics of plants 

Course Prerequisites school courses in biology 

Course outline Structural organization of plants, plant cell structure, General understanding of 

plant tissues, classification of tissues and their characteristics. External and 

internal structure of vegetative and generative organs of plants. General 

information about the reproduction of plants. Classification of lower and higher 

plants. 

Form of final control 1-2 semester exam 

Competencies  know: the main characteristics of the external and internal structure of plants, 

their cells, tissues and organs, ontogenetic and seasonal changes, methods of 

reproduction and dispersal;  

 be able to: produce temporary preparations of various tissues and organs of 

plants; work with a microscope and other magnifying devices; 

master the skills of plant identification and morphological description of plants. 

Competence: selection of the optimal model of professional study of biological 

objects taking into account the real situation; to acquaint with the scientific 

principles of biological and ecological knowledge, to teach to see their origins; 
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to develop the ability to put forward and solve problems, to plan and put 

observations and experiments; the ability to present the results of their 

research. 

Recommended literature 1. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. және 

Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 155 бет. 

2. Методическое руководство по проведению учебной практики по 

ботанике [Текст]  / [А. Б. Бегенов [и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 78 с. - 3 

3. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений: учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 2010.- 

512с 3 

4. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений 

[Текст]  : практикум : учеб. пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 181 с. - 2  

5. Лотова, Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений [Текст]  : учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 7-е, стереотип. - 

М. : Ленанд, 2018. - 512 с. : ил. 1  

6. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений 

[Текст]  : практикум : учеб. пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 181 с. - 2  

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) 

for training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

 

Name Zoology 

Code Zoo -11203 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 1, 2 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Karmenova BK, Kabataeva ZhK 

Academic degree and title Masters of Biology, Senior Lecturer and Teacher 

Course Objective To form complex scientific knowledge about the diversity of invertebrates, 

morphological and biological features, vital activity, origin, development, 

distribution, the importance of invertebrate animals in the biosphere and human 

life. 

Course Prerequisites School Biology 

Course outline The course provides a variety of invertebrate animals, interaction with the 

environment, stages of evolutionary development, morpho-bioecological 

adaptations, life cycle analysis, morphology, preservation of animal 

biodiversity. The main regularities of the evolution of animals and the 

phylogeny of the main groups of animals. 

Form of final control 1-2 semester exam 

Competencies  Know: the classification of animals, the characteristics of the organization of 

each type of animals, life processes, ecology; development and ontogeny, 

distribution, importance of the main taxonomic groups, taxonomy, phylogeny 

of large groups of animals. 

be able to: independently determine the species of animals, morphological 

studies and master the technique of monitoring animals in their natural 

habitats; master scientific zoological and ecological terms 

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 
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Recommended literature 1. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен 

магистранттарына арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы : 

Эверо, 2014.- 2-ші бөлім.- 368 бет.-25 экз  

2. Қарменова Б.Қ., Бурунбетова Қ.Қ. Омыртқалылар зоологиясының 

зертханалық жұмыстары : оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : 

экзС.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-116 бет.-24 экз 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) 

for training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

 

Name Teaching practice 

Code UP 

A type PМ 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2  

Semester of training 2 

Amount of credits 2 

FULL NAME Igisinova Zh .T., Shariphanova AS, Prokopov KP, Karmenova BK 

Academic degree and title  

Course Objective The goal is to familiarize students with the methods of field research on 

botanical and zoological directions. 

Course Prerequisites the whole complex of disciplines on botanical and zoological directions 

Course outline In order to pass the training practice, it is necessary to arrive in time for 

practice, having a diary, a working training program of practice, to obey the 

current rules of the current visited objects, and also to fulfill the manager's 

requirements for the fulfillment of the assigned tasks. To study and strictly 

observe safety and maintenance regulations in the field. 

To conduct an individual practice diary, to participate in research work in 

accordance with the curriculum of practice. It is forbidden to leave the place 

of practice arbitrarily. At the end of practice, submit a written report and 

practice diary to the practice leader. Provide a report on the practice for the 

examination of the commission for the reception of documentation at the 

Department of Biology. 

Stages of conducting field practices: preparatory, field, cameral. 

The preparatory stage provides for holding an installation conference and 

familiarizing students with: 

1. with a program of educational practice; 

2. with safety and self-management in the field; 

3. studying the methodology of scientific field research; 

4. Study of the natural conditions of the practice area on the basis of available 

literary and Internet sources; 

5. Drawing up an advance trail and planning the routes of the area under 

study; 

6. with the requirement to keep a diary and report documentation; 

7. The decision of organizational-economic and technical issues (breakdown 

into brigades, preparation of necessary equipment, equipment and vehicles, 

etc.). 

The field stage includes the following types of work: 

1) departure and arrangement of the field base; 

2) familiarization with the place of practice - sightseeing tour; 

3) reconnaissance routes; 

4) field expedition to collect herbarium material; 
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5) field expedition to collect invertebrates; 

6) Field expedition to monitor vertebrate animals (field survey); 

7) Preliminary processing of the collected material. 

The cameral stage: correctly to make cameral processing, to hand over the 

report and diaries on educational practice. Final conference, exchange of 

opinions and recommendations on the conduct of training practice. 

Methods / assessment forms: differential grading (assessment in practice and 

report protection). 

Form of final control 1 semester exam 

Competencies after completion of the course, the student should be able to: 

- to work with educational, scientific and reference literature (determinants); 

- to make observations in natural conditions for plants and animals; 

- correctly collect collection material (herbarium, insect collections and wet 

preparations of vertebrates); 

- correctly carry out cameral processing of the collected material; 

- correctly store the collection material. 

Teaching Methods verbal, visual, practical. 

Methods / assessment forms differential grading (assessment in practice and report protection). 

Language of instruction Russian, Kazakh 
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Appendix 2 

Structure of the recruitment program for 2017 

The cycle 

of 

discipline

s 

Code of 

discipline 

 

Name of the discipline 

Number 

of ECTS 

credits 

Seme

str 

GES MC Fil -2108 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

BS SC POIYa -2210 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

BS SC PK(R)Ya -

2209 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

BS SC OPBI -2205 Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Организация и планирование биологических 

исследований 

Organization and planning of biological research 

5 3 

PS SC BK -2306 Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cell 

5 4 

BS SC Mat -2209 Математика 

Математика 

Mathematics 

5 3 

BS SC Him -2210 Химия 

Химия 

Chemistry 

5 3 

BS SC Fiz -2211 Физика  

Физика  

Physics 

5 3 

BS SC Den -2201 Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

5 4 

Gb -2201 Гидробиология 

Гидробиология 

Hydrobiology 

BS SC ER -2202 Экология растений  

Өсімдіктер экологиясы 

Ecology of plants 

5 4 

Limn -2202 

Лимнология 

Лимнология 

Limnology 

PS SC 

EkZh -2303 

Экология животных 

Жануарлар экологиясы 

Animals ecology 

5 4 

Hydr -2303 

Гидроэкология 

Гидроэкология 

Hydroecology 

BS SC 

R -2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 4 

BS SC 
OAK -2202 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

3 3 
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Bases of anticorruption culture 

PМ 

PM 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

2 4 

EМ 

DP 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

2 3,4 

 Total  66  

 

 

Appendix 2A 

 

Name Philosophy 

Code Fil -2108 

A type GES MC 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 4 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Shurshitbay B. 

Academic degree and 

title 

Ph.D., senior lecturer 

Course Objective to promote the development of future specialists adequate worldview benchmarks in 

today's complex and dynamic world. 

Course Prerequisites modern history of Kazakhstan, political science-sociology 

Course outline Knowledge of philosophy is necessary for the overall development of each person, tk. 

it accumulates in itself not just knowledge (of various fields of knowledge), but also 

accustoms to a culture of thinking, provides students with a conceptual system of 

world relations. The formation of a truly scientific worldview involves identifying the 

student's personal relationship to the content of the material studied. Gives knowledge 

of the basics of the history of philosophy, ontology, epistemology, possession of the 

basic philosophical categories that are used by all sciences. 

Form of final control Exam 4-semester 

Competencies Competences: competence of general education: 

- to have basic knowledge in the field of philosophy that contribute to the formation 

of a highly educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; 

socio-ethical competences: 

- be able to work in a team, correctly defend their point of view, offer new solutions; 

economic and organizational-management competencies: be able to adequately 

navigate in different situations. 

World outlook competence: 

To know: the basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, 

scientific and extrascientific cognition; To be able: to formulate and solve problems 

arising in the course of research activities, requiring in-depth professional knowledge; 

select the necessary research methods, modify existing ones and develop new 

methods based on the tasks of the specific study; to comprehend and analyze the 

realities of modern theory and practice; 

Have skills: conducting independent research activities, applying methodological and 

methodological knowledge in carrying out scientific research, writing scientific 

articles, theses, speaking at conferences, symposiums, round tables, discussions and 

debates. 

Recommended 

literature 

1. Джонсон Д. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан  Дерридаға дейін // 

«Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 216 бет  

2. Қазақбаева Ж.Р. Философия негіздері : оқу-әдістемелік құралы.- Қарағанды : 



П ВКГУ 011-15 

Ақнұр, 2013.-302 бет.-50 экз 

3. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ 

жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. - 

Алматы : TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 бет.- 25  экз. 

4. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. ҚазҰУ 

БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- 

Т.2. -  2018. - 304 бет.). – 15 экз.  

5. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018.- 360 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз 

6. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін : 

оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 216 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 84 экз  

7. Есіркепова Г.К. Философия : оқу құралы.-Алматы : Альманах, 2017.- 158 бет.- 

2 экз.  

8. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы, 2018.-Т.1 Антика философиясы.- 408 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз  

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Professional Kazakh (Russian) language 

Code PK (R) Ya –2209 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 3 

Amount of credits 2 (3) 

FULL NAME Kyrykbaeva B., Zhokonasova H.M 

Academic degree and 

title 

senior lecturers 

Course Objective The goal is to foster respect for the state language, a conscious attitude to it as a 

cultural phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of 

communication, a means of obtaining knowledge in various spheres of human 

activity, means of mastering the moral and ethical norms accepted in society; 

Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course Prerequisites Knowledge of the structure of the language; Ability to work as a gloryman 

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall 

focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective 

learning goals, which is possible on the basis of a competence approach that ensures 

the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. 

Form of final control 3 semester exam 

Competencies Competence of general education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the 

formation of a highly educated intellectual personality and broad outlook and 

cultural thinking; 

Socio-ethical competences: 
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- to be objective and tolerant to the traditions, culture of other peoples of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new 

solutions; 

Economic and organizational-managerial competencies: using the knowledge 

gained in the professional Kazakh 

Recommended 

literature 

1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Романенко, Е.И. Понятный казахский [Текст]  : пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 4-е изд., 

перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

3. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко [Текст]  : пособие для 

начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. - Алматы : ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. - 7 

4. Романенко, Е. И. Забавный казахский [Текст]  : пособие по развитию 

навыков аудирования и говорения на казахском языке с упражнениями и 

ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - Алматы : ИП "Романенко Елена 

Игоревна", 2013. - 136 с. 7 

5. Ширажиева, А. Б. Қазақ тілі. Сборник тестов по казахскому [Текст]  / 

А. Б. Ширажиева и [др.] ; М-во образования и науки РК. - Алматы :  [б. и.], 

2014. - 114 с. – 15 

6. Аяпова, Т. Т. Қазақ тілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  : оқу құралы : 

деңгеймен оқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы : Ана тілі, 2013. - 384 бет. 8 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

  

Name Professionally-oriented foreign language 

Code POIYa -2210 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 3 

Amount of credits 2 (3) 

FULL NAME Khan G.О., Chzhan E.E. 

Academic degree and 

title 

assistant professor 

Course Objective The aim of the course is to provide practical mastering of the language within the 

grammatical and lexical topics that are included in the curriculum and the 2nd year 

textbook. Mastery of linguistic resources is provided in the process of formation of 

speech skills and abilities. 

Course Prerequisites Technical translation. Oral, two-way translation. Theory and practice of translation. 

Business foreign language. Literary translation. 

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall 

focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective 

learning goals, which is possible on the basis of a competence approach that ensures 

the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. 

Form of final control 3 semester exam 

Competencies Competencies: 
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- in the ways of ensuring the constant updating of knowledge, the expansion of 

professional skills and abilities. 

Communicative competence: 

- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new 

solutions; 

Professional and pedagogical competence: 

- in the field of scientific and scientific research 

Recommended 

literature 

1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Зенгин, О. Английский язык для специальностей "Биотехнология", 

"Биология", "Экология" [Текст]  : [учебно-метод. пособие] / О. Зенгин, 

Ж. С.  Калкабекова, А. А. Ганюкова. - Алматы : ССК, 2017. - 264 с. - 

25  

3. Holtzman E. Lysosomes: S Survey / E. Holtzman.- [репринт. изд. 1980 

г.].-New York : Springer – Verlag, [2016?]-298 p.- 1  

4. Microbiology And Virology [Текст]  : educational manual / I. S. 

Savitskaya [et al.]. - Almaty : Kazakh University , 2014. - 158 p. - ISBN 

97860104032221 : 3   

5. Chloroplasts / edit. J. Reinert.- [репринт. изд. 1980 г.].- New York : 

Springer – Verlag, [2016?]- 240 p.- 1   

6. Botany [Текст]  : textbook / [S. K. Imankulova and other] ; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [б. и.], 

2016. - 280 p. 20  

7. Batyrova, K. I. Introduction to Biology [Текст]  : textbook / K. I. Batyrova, 

D. K. Aydarbaeva ; Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty :  [б. и.], 2016. - 316 p. 15  

8. Genetics [Текст]  : textbook / [D. K. Aydarbaeva and other] ; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [б. и.], 

2016. - 243 p. 15  

9. Izbassarova, R. Sh. Methodology of teaching biology [Текст]  : textbook / 

R. Sh. Izbassarova, K. A. Zhumagulova ; Ministry of education and science 

of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher 

educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 376 p. - 15  

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Organization and planning of biological research 

Code OPBI-2205 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 3 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kitapbaeva A. A 

Academic degree and 

title 

Ph.D., Associate Professor 

Course Objective The course provides methods for biological research, their levels, empirical, 
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experimental and theoretical, theoretical, metatheoretical. Types of experiments 

(labratorny, vegetation, field) 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The structure and content of the stages of the research process, preparation methods 

of research on specific issues and general principles of planning a field experiment, 

planning observations and surveys, documentation of scientific experiments and 

observations, conducting post-processing of results and statistical processing. Rules 

for writing research reports, papers and master's theses. 

Form of final control 3 semester exam 

Competencies  To know the methodology of scientific research, the way of planning and 

organization of research; 

-umet conduct, plan research, to correctly apply these techniques in research; 

Have the skills of professional technical terms. 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Recommended 

literature 

Мамраев [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2010. - 151 с. 10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Dendrology 

Code Den-2201 

A type BS SC 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 4 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Kitapbaeva A. 

Academic degree and 

title 

Associate professor, Candidate of Biology 

Course Objective The purpose of studying of discipline "Dendrology" is vocational training of 

process engineers in the field of morphology, anatomy, systematization, ecology, 

biology of wood plants. 

Course Prerequisites Botany 

Course outline Main sections: Dendrology the science studying vital forms, ecology, introduction 

bases, the phylogenetic system and the characteristic of wood plants from 

Gymnosperms and Angiosperms departments , etc. 

Form of final control Examination 4-semester 

Competencies As a result of studying of dendrology students have to: 

Know: the forest forming species of wood plants growing in the territory of Kazakhstan 

and the CIS; the forest forming species of wood plants introduced in Kazakhstan; 

technique of phenological observations. 

On the basis of knowledge of morphology and biology of wood plants students have to 

Be able: to give an assessment to a condition of the range of wood and shrubby types of 

natural zones of the Republic; to carry out selection of the range of wood plants according 

to their ecology. 

Own skills: forecasting of productivity of seeds of the main breeds of forests; applications 

of measures for preservation of species of the wood plants which have entered the Red 

List. Evaluating and selection of the range of trees, bushes and grassy plants for gardening 

of the cities and the inhabited places. 
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Competences: The discipline is directed to formation of competences: professional, 

communicative, self-management. 

Recommended literature Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум для СПО / В. Ф. 

Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. - 2 

Teaching Methods Verbal, evident, partial and search, research. 

Methods / assessment 

forms 

Oral poll, written poll, protection of the paper, testing, performance of an 

individual task 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Execute all types of works on a course (lectures, laboratory works, a practical 

training), to successfully pass examination. 

 

 

Name Hydrobiology 

Code Gb -2201 

A type CMS 

Level of the course / 

discipline 

PS MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 4 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Karmenova BK, Anuarbekov SM 

Academic degree and 

title 

Masters of Biology, Senior Lecturer and Teacher 

Course Objective To give students knowledge about the hydroecosystem as a habitat, functional 

activity and distribution of hydrobionts. 

Course Prerequisites Zoology, biometrics 

Course outline The main directions of the development of hydrobiology, consisting of sections 

that study new abiotic factors of water bodies, the world ocean and continental 

reservoirs, their classification, the basic communities of the population of the 

hydrosphere, products, pollution and self-purification of water bodies, 

anthropogenic impacts on the hydrosphere are the subject of study. 

Form of final control 4 semester exam 

Competencies -know: abiotic factors of the aquatic environment, such as temperature, salinity, 

oxygen saturation, light, pH (pH); vertical distribution of temperature, oxygen and 

pH in various types of water bodies; primary and secondary products and methods 

for its determination; the biolimological structure of the hydrosphere; population 

of the littoral, benthals and profundals; groups of hydrobionts involved in the self-

purification of reservoirs; 

- be able to: determine the type of hydroecosystem according to the dynamics of 

abiotic factors, a set of indicators (phytoplankton, zooplankton and zoobenthos); 

to calculate quantitative indicators (abundance, biomass and production) and 

identify the dominant populations of hydrobionts; 

- to have skills: techniques and techniques of working with water objects; methods 

of anatomical, morphological and taxonomic studies of biological objects, 

preparation of the object for investigation, fixation. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Recommended literature 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 

10 

2. Минсаринова Б. Қ. Жалпы гидробиология  : учебное пособие / Б. Қ. 

Минсаринова, Б. Е. Есжанов. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 438 с. – 

5 экз 

3. Сейтбаев Қ.Ж. Жалпы гидробиология : учебное пособие.- Алматы : 

Дәуір, 2012.- 480 с.-50 экз 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
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Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Ecology of plants 

Code ER -2202 

A type CMS 

Level of the course / 

discipline 

PS MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 4 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Shariphanova AS 

Academic degree and 

title 

Ph.D., Associate Professor 

AIMS of the course Study of the main ecological characteristics of plants and their classification. 

Knowledge of the basic laws of interaction of components of the biosphere; 

comprehensive familiarization of students with the main regularities of the 

relationship between plants and habitats, which environmental factors, when and 

in what combinations affect plants, changing their shape, structure, development, 

reproduction and plant location in nature among other organisms. 

Course Prerequisites Botany, zoology, biometry 

Course outline The ecology of plants isolates plants from a closely intertwined set of organisms of 

the biosphere and explores the characteristic behavior of individual plant species, 

depending on environmental conditions and the influence of external factors on the 

composition of the vegetation cover and competition between individual plants in 

the phytocenosis. 

  The main regularities of interaction of the components of the biosphere with 

plants, the development of measures for the protection of plants and environmental 

management; the main regularities of interrelationship between plant and habitat; 

ecological factors and their influences on plants, change of their form, structure, 

development, reproduction and place of plants in nature among other organisms. 

Form of final control 4 semester exam 

Competencies To now: ecological groups and life forms of plants, terms and concepts of this 

course; the influence of environmental factors on the morphology of plants, 

patterns of changes in the number and structure of populations, the nature of 

reproduction, the spatial distribution of plants; their formation in ecological groups 

of plants, the nature of growth, nutrition and food interspecies and intrapopulation 

relationships, models of energy flow in the trophic chain, biocenotic relationships 

between populations. 

To be able: to distinguish plants by intra- and interspecific interactions; explain 

their role in the biosphere, etc. To assess the degree of dependence of species 

distribution on environmental factors, to establish the relationship of the 

morphological structure of the organism from the habitat, to establish the age, sex 

and size structure of the population, to establish the nature of nutrition and food 

interpopulation and intraspecies relationships of individuals, to determine the 

nature of reproduction and the stage of development of the organism. 

Skills: Theoretical knowledge is applied in practice in the analysis and 

development of measures for the conservation and protection of plants, taking into 

account the main processes, mechanisms of interaction and functional connections 

in the plant-environment system. 

Recommended literature 1. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - М. : Изд-во МГУ, 
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2011. - 799 с. : ил. 3  

2. Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения [Текст]  : 

[учеб. пособие] / В. М. Басов. - Изд. 4-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 155 с. 3 

Teaching Methods verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral,written tasks, abstract defense, testing, individual task performance 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Limnology 

Code Limn -2202 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 4 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kushnikova LB 

Academic degree and 

title 

Ph.D., Associate Professor 

Course Objective Form students' theoretical knowledge of the sections of hydrology, the chemical 

and biological aspects of lakes and other fresh water reservoirs, including 

reservoirs. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The subject and tasks, methods, main stages of development of limnology. 

Biology of the ocean. Oceanology. A linguistic catastrophe. Pigmentation of water 

Form of final control 4 semester exam 

Competencies Know: the pigmentation of water, the biological diversity of the species 

represented, the change in the chemical composition of water; 

To be able to: apply knowledge of limnology in practical and research activities; 

To have skills: in setting up experiments, conducting analysis. 

Recommended literature 1. Лопух П.С., Якушко О.Ф. Общая лимнология Учебное пособие для 

студентов географического факультета. — Минск: БГУ, 2011. — 366с. 

2. Gharibreza M., Ashraf M.A. Applied Limnology: Comprehensive View from 

Watershed Tokyo: Springer, 2014. — 204 p. 

3. Зилов Е.А. Общая лимноэкология. В 2-х томах. Том 1 Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2013. – 122 с. 

Teaching Methods verbal, visual, practical. ICT, project training 

Methods / assessment 

forms 

modular-rating technology, technology of criterial evaluation of students' 

achievements. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Animals ecology 

Code EkZh-2303 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 4 

Amount of credits 3 (5 
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full name Komekova GK 

Academic degree and 

title 

Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective To examine the environmental groups of animals 

Course Prerequisites Introduction to biology, latin language, technique of teaching biology, zoology of 

invertebrates, zoology of vertebrates, systematization of plants. 

Course outline It is studied ecology of organisms, the main methods ecology of animals, the 

general ideas of ecological factors and regularities of their action on organisms. It 

is considered ecological groups of animals, features of interaction of animal 

organisms with ecological factor 

Form of final control 4 semester exam 

Competencies To know: regularities of steady functioning and interaction with the environment 

of animals, influence of the person on animal life, adaptations of animals to 

conditions of dwelling, action for environmental protection, influence of the 

person on flora, change of ecological systems of the biosphere; 

To be able: to characterize regularities and the principles of formation of 

populations and biogeocenoses, their functional and structural features;  

To have skills: the organizations of naturalists' work at school: at lessons, in after-

hour and out-of-class work, when carrying out excursions, laying ecological 

tracks. 

Recommended literature 1. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу құралы.- 

Астана : Фолиант, 2015.-144 бет.-15 экз 

2. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : оқу құралы.- 

Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 бет.-1 экз 

3. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы : оқу құралы.- Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет.-26 экз 

TeachingMethods Verbal, visual, partially-search 

Methods / 

assessmentforms 

Rating, exam 

Languageofinstruction Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Hydroecology 

Code Hydr-2303 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 4 

Amount of credits 3 (4) 

FULL NAME Karmenova BK., Kabataeva ZhK 

Academic degree and title Masters of Biology, Senior Lecturer and Teacher 

Course Objective is  the study of the hydrosphere population in conjunction with the environment, 

as well as familiarity with biological phenomena in water bodies resulting from 

the interconnection of living components with each other and with inanimate 

nature. Thus, hydroecology introduces students to the ecological aspects of that 

part of the biosphere that lies within the water envelope of the Earth. 

Course Prerequisites Botany, biometry 

Course outline Species composition, life forms of the hydrosphere population and ecological 

bases of the life of hydrobionts, as well as to have an idea of aquatic ecosystems 

and their productivity, the role of intraspecific processes in the formation of 

water quality and the protection of the biogidrosphere. 

Form of final control 4 semester exam 
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Competencies know: the basic laws and principles of hydroecology; scientific basis for 

hydrosphere monitoring; legal, regulatory and technical and organizational basis 

for ensuring water supply, protection of the hydrosphere; main hydrobionts as 

indicators of water quality. 

be able to: conduct water and soil sampling, record samples for subsequent 

determination of abundance and species composition of plankton organisms and 

benthos; to determine the species composition of the main hydrobionts, to 

compose the macrophyte herbarium; to calculate biomass and productivity of the 

main groups of hydrobionts; make a map of the overgrowth of the reservoir or 

part of it; 

Own: the main methods of qualitative assessment of natural waters; methods of 

calculating the index of water pollution. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Recommended literature 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. 

- 324 с. 10 

2. Логинова, Е.В., Лопух, П.С. Гидроэкология (курс лекций) Минск: 

БГУ, 2012. –350 с., электронный ресурс. 

3. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. 

- 324 с. 10 

4. Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. 

Черняев. - 2-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

368 с. : ил. 10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) 

for training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 
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Appendix 3 

Structure of the recruitment program for 2016 

The 

cycle of 

discipli

nes 

Code of 

discipline 

 

Name of the discipline 

Number 

of ECTS 

credits 

Seme

ster 

BS SC MB -3210 Молекулалық биология 

Молекулярная биология 

Molecular biology 

5 5 

PS SC Mik -3311 Микробиология  

Микробиология 

Microbiology 

3 5 

PS SC 
BMB -

3303 

Ботаникадағы биоиндикациялық әдістер 

Биоиндикационные методы в ботанике 

Bio-indication methods in Botany 

5 6 

PEOOS -

3303 

Практикум по экологии и охране окружающей среды 

Экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша 

практикум 

Workshop on ecology and environment 

EMVO -

3303 

Экологический мониторинг водных объектов 

Су нысандарының экологиялық мониторингі 

Ecological monitoring of water objects 

PS SC OPBI -

3304 

Организация и планирование биологических 

исследований 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Organization and planning of biological research 

5 6 

OZZh -

3304 

Жануарлар әлімін сақтау және қорғау 

Охрана и защита животного населения 

Protection of animal population 

BMOKV -

3304 

Биологические методы оценки качества вод  

Су сапасын биологиялық бағалау әдістері 

Biological methods of evaluating water quality 

PS SC BrRSO -

3305 

Биоразнообразие растений, его сохранение и охрана 

Өсімдіктер биоалуантүрлілігі, оны сақтау және қорғау 

Plant biodiversity, its conservation and protection 

5 6 

BOS -

3305 

Биомониторинг окружающей среды 

Қоршаған ортаның биомониторингі 

Biomonitoring of the environment 

EEVO -

3305 

Экологическая экспертиза водных объектов 

Су нысандарына экологиялық экспертиза  

Ecological examination of water objects 

BS SC BedT -

3206 

Биотехнологияға кіріспе 

Введение в биотехнологию 

Introduction to biotechnology 

5 6 

OB -3206 Биотехнология негіздері 

Основы биотехнологии 

Fundamentals of Biotechnology 

MbBt -

3206 

Микробиологическая биотехнология 

Микробиологиялық биотехнология  

Microbiological biotechnology 

BS SC FRR -

3207 

Өсімдіктердің өсуі мен даму физиологиясы 

Физиология роста и развития растении 

Physiology of plant growth and development 

5 6 

FPP -3207 Өсімдіктердегі физиологиялық үрдістер 

Физиологические процессы в растениях 
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Physiological processes in plants 

OFR -

3207 

Общая физиология растений 

Жалпы өсімдіктер физиологиясы 

Physiological processes in plants 

BS SC GOSR -

3208 

Генетика өсімдіктер селекциясы негіздерімен  

Генетика с основами селекции растений 

Genetics with the basics of plant breeding 

7 5 

GOSZh -

3208 

Генетика жануарлар селекциясы негіздерімен  

Генетика с основами селекции животных 

Genetics with the basics of animal breeding 

OG -3208 Общая генетика  

Жалпы генетика 

General genetics 

BS SC 

Den -3309 

Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

5 5 

PG -3209 

Паразитология, гельминтология  

Паразитология, гельминтология  

Parasitology, helminthology 

MGI -

3209 

Методы гидробиологии и ихтиологии 

Гидробиология және ихтиология әдістемелері 

Methods of Hydrobiology and ichthyology 

PS SC 

OG -3310 

Основы гидробиологии 

Гидробиология негіздері 

Fundamentals of Hydrobiology 

7 6 

GI -3310 

Гидробиология және ихтиология 

Гидробиология и ихтиология  

Hydrobiology and Ichthyology 

Gbot -

3310 

Гидроботаника 

Гидроботаника 

Hydrobotanics 

BS SC 

Bio -3313 

Биогеография 

Биогеография 

Biogeography 

5 5 

O -3313 

Орнитология 

Орнитология 

Ornithology 

ER -3213 Экология растений  

Өсімдіктер экологиясы 

Ecology of plants 

BS SC FF -3214 Фитодизайн и флористика 

Фитодизайн және флористика  

Phytodesign and floristry 

5 5 

T -3214 Териология 

Териология 

Teriology 

Gb -3214 

Гидробиология 

Гидробиология 

Hydrobiology 

PП 

PM 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

2 6 

 Total  54  
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Appendix 3А 

 

Name Microbiology 

Code Мik -3211 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 2 (3) 

FULL NAME Igisinova Zh.T. 

Academic degree and 

title 

Candidate of biological sciences, assistant professor 

Course Objective To study the diversity of the microbial world on Earth, to consider the morphology, 

systematics and physiology of groups of microorganisms, to study the impact of 

environmental factors on microorganisms, the most important biochemical processes 

caused by microorganisms, and their practical importance 

Course Prerequisites Cytology, botany, systematics of plants, zoology of invertebrates, zoology of 

vertebrates. 

Course outline The world of microorganisms, their distribution in nature and the role in the 

circulation of substances. Main sections of microbiology. Methods of studying 

microorganisms. Morphology and taxonomy of microorganisms. Medium 

temperature. Psychrophilic. Mesophilic and thermophilic organisms. Pasteurization 

and sterilization. Cold resistance of microorganisms. Visible light. Ultraviolet bows. 

Radioactive radiation. Their influence on microbes. Moisture of the medium. 

Hydrophytes, mesophytes, xerophytes. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies Know: 

- regularities of the influence of factors on the vital activity of plants and animals; To 

have an idea of the response to the action of both a single and a set of factors; 

- the nature of the environmental factors of their features; 

- about the main processes and mechanisms of interaction and functional connections 

in the plant and environment; 

- the processes of vital activity of plants and animals, their metabolism and energy 

under the action of various environmental factors and their adaptability to these 

factors; 

Be able to: 

- correctly apply in practice the qualitative and quantitative methods of biogeography; 

- analyze the materials of the study on biogeography; 

- give conclusions and conclusions on the materials of the study for practical use. 

Have skills: 

- work with the main objects, phenomena and processes associated with 

biogeography; 

 the use of scientific research methods; 

Recommended 

literature 

1. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А. Л. Ивчатов, 

В. И. Малов.- М.: ИНФРА-М5, 2011.- 218с.2 

2. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. А. 

Ванькова, Л. И. Войно.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 287с. 1 

3. Нетрусов, А. И. Микробиология[Текст] : учеб. для вузов / А. И. 

Нетрусов, И. Б. Котова.- М.: Академия, 2012.- 384 с. 5 

4. Тлепов, А. А. Микробиология [Текст]  : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 250 с. – 10 

5. Тлепов, А. А. Микробиология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Тлепов. - Алматы : Эверо, 2014. - 314 с. - 25 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 
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forms 

Language of 

instruction 
Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Organization and planning of biological research 

Code OPBI-3304 

A type РS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kitapbaeva A. A 

Academic degree and 

title 

Candidate of biological sciences, assistant professor 

Course Objective The course provides methods for biological research, their levels, empirical, 

experimental and theoretical, theoretical, metatheoretical. Types of experiments 

(labratorny, vegetation, field) 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The structure and content of the stages of the research process, preparation methods 

of research on specific issues and general principles of planning a field experiment, 

planning observations and surveys, documentation of scientific experiments and 

observations, conducting post-processing of results and statistical processing. Rules 

for writing research reports, papers and master's theses. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies  To know the methodology of scientific research, the way of planning and 

organization of research; 

-umet conduct, plan research, to correctly apply these techniques in research; 

 Have the skills of professional technical terms. 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Recommended 

literature 

Мамраев [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2010. - 151 с. 10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Ecological monitoring of water objects 

Code EMVO -3303 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kushnikova LB 

Academic degree and 

title 
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Course Objective To familiarize students with the main structural features of marine and continental 

aquatic ecosystems and with the main methods of research used in hydrobiology 

(water ecology) 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The course provides for familiarization with the main features of the aquatic 

environment as habitats of organisms (hydrobionts); acquaintance with the basic life 

forms of aquatic organisms (plankton, nekton, benthos, nekotobentos, pelobentos, 

neuston, pleuston, periphyton); with vertical zonality of the oceans, seas and lakes, 

with zonality of rivers; familiarization with the basic methods and approaches to the 

study of aquatic ecosystems of different types, pelagial and benthals, methods of 

analysis and interpretation of the results obtained in hydrobiology. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies know: life forms of aquatic organisms (plankton, nekton, benthos, nekotobentos, 

pelobentos, neuston, pleuston, periphyton); the vertical zoning of the oceans, seas and 

lakes, rivers; basic methods and approaches to the study of aquatic ecosystems of 

different types, pelagic and benthals. 

be able to: use laboratory equipment, conduct field research, conduct processing of 

collected material, analyze. 

have skills: analysis and interpretation of the results obtained in hydrobiology. 

Recommended 

literature 

1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 1 

2. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. Ашықбаев, Б. 

А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 бет.-10 экз  

3. Карменова, Б. Қ. Бунақденелілер биологиясы  : монография / Б. Қ. 

Карменова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2017. - 141 бет. – 2 экз 

TeachingMethods Verbal, visual, partially-search 

Methods / 

assessmentforms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Languageofinstructio

n 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Protection of animal population 

Code OZZh -3304 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Prookopov KP, Kabataeva ZhK 

Academic degree and 

title 

Ph.D., Associate Professor, Master of Biology, Teacher 

Course Objective Expansion and deepening of students' knowledge about natural areas, their animal 

world and the need for its protection; on the role of animals in the formation and 

preservation of the environment and dynamic natural balance; Formation of students' 

beliefs about the need for rational use of the animal world and implementation of 

practical measures for the reproduction and protection of natural resources. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline Specially protected natural areas of Kazakhstan. Protection of wildlife. The Red Book 

of Kazakhstan. rare species of animals in Kazakhstan. Protection of mammals, birds, 

terrestrial, fish. 

Form of final control 6 semester exam 
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Competencies know: definitions of notions specially protected natural areas: nature reserve, reserve, 

national park; 

The main reserves of Kazakhstan; Principles of the organization of reserves. The 

current state of wildlife in Kazakhstan. Red book species. Factors that limit the 

number of different species. Rules of nature protection. 

be able to: explain the need to protect species, create protected areas, compile 

information descriptions of animal species, and take care of animals. Get the 

necessary information, working with the literature, with the Internet. 

Have skills: compilation of information descriptions of animal species, study of the 

state of animals. Obtaining necessary information 

Recommended 

literature 

1. Дүрмекбаева Ш.Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы  / Ш. 

Дүрмекбаева, С. Мемешов. - Астана : Фолиант, 2014. – 160 с.  

2. Қазақстан Қызыл кітабы беттерінен: омыртқалы жануарлар - По страницам 

Красной книги Казахстана: позвоночные животные. - Алматы: Алматы кітап, 

2012. - 128 б.  

3. Редкие и исчезающие виды растений и животных казахстанской части Алтай-

Саянского экорегиона: в 2 ч. Ч. 2: Редкие и исчезающие виды животных / сост. 

С. В. Стариков. - Усть-Каменогорск, 2009. – 61 с. 

TeachingMethods Verbal, visual, partially-search 

Methods / 

assessmentforms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Languageofinstructio

n 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Ecological examination of water oblects 

Code EEVO-3305 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kushnikova LB 

Academic degree and 

title 

 

Course Objective To familiarize students with the main structural features of marine and continental 

aquatic ecosystems and with the main methods of research used in hydrobiology 

(water ecology). Also, familiarize yourself with the sources of water pollution and the 

measures taken to reduce these pollution. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The course provides for familiarization with the main features of the aquatic 

environment as habitats of organisms (hydrobionts); acquaintance with the basic life 

forms of aquatic organisms (plankton, nekton, benthos, nekotobentos, pelobentos, 

neuston, pleuston, periphyton); with vertical zonality of the oceans, seas and lakes, 

with zonality of rivers; familiarization with the basic methods and approaches to the 

study of aquatic ecosystems of different types, with methods for conducting 

environmental impact assessment of water bodies, assessing water pollution and ways 

to reduce these pollution. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies know: life forms of aquatic organisms (plankton, nekton, benthos, nekotobentos, 

pelobentos, neuston, pleuston, periphyton); the vertical zoning of the oceans, seas and 

lakes, rivers; basic methods of environmental assessment of water bodies. 

be able to: use laboratory equipment, conduct field research, conduct processing of 
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collected material, analyze. 

have skills: analysis and interpretation of the results obtained in hydrobiology. 

Recommended 

literature 

Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. пособие 

для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / 

assessmentforms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Languageofinstructio

n 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Biologycal methods of evaluating water guality 

Code BMOKV -3304 

A type РS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Kushnikova LB 

Academic degree and 

title 

 

Course Objective Familiarization of students with the methodological foundations of biological control 

over the state of water ecosystems and water quality, the main methods of biological 

indication of natural and anthropogenically transformed water bodies. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The tasks of bioindication of aquatic ecosystems. Stress factors in aquatic 

ecosystems. Formation of bioindication of reservoirs. 

Methods for assessing the saprobity of water bodies. Indicative significance of 

different groups of hydrobionts. Assessment of the trophicity of water bodies. Variety 

of modern methods of bioindication. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies know: stress factors in aquatic ecosystems. The main indicator groups of aquatic 

organisms. Organic pollution and toxic pollution. Natural content of organic matter 

and toxicants in water bodies. Anthropogenic pollution and its sources. Biogenic 

elements, their sources in aquatic ecosystems. Eutrophication. The concept of 

saprobity of water bodies. Organisms are oligosaprobes, mesosaprobes, polysaprobes. 

Scale for assessing the saprobity of the waters of Kolkwitz and Marsson. Assessment 

of the trophicity of reservoirs according to zooplankton and zoobenthos. 

be able to: use laboratory equipment, conduct field studies, conduct processing of 

collected material, analyze 

to have skills: Comparative analysis of the composition of hydrobionts from 

oligosaprobic and polysaprobic reservoirs (according to the results of laboratory 

analysis of zoobenthos samples). 

Recommended 

literature 

Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология [Текст]  : учеб. для сред. спец. 

учеб. заведений / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - М. : ИНФРА - М, 2011. - 217 с. 2 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 
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(level) 

 

Name Microbiological Biotechnology 

Code MbBt-3206 

A type BS SC 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Komekova GK 

Academic degree and 

title 

Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective The purpose of teaching the course "Microbiological Biotechnology" is general 

education and vocational training of bachelors, development by the student by means 

of a theoretical and practical training of skills on production of biotechnological 

production of microbiological origin. 

Course Prerequisites Microbiology 

Course outline History of microbiological biotechnology. Microbiological aspects of biotechnology. 

Industrial microorganisms. Microbiological fermental systems for industrial 

processes. Importance and variety of microbic products. Bases of management of 

growth and metabolism of microbes. Microbiological synthesis. Protein of unicells. 

Cultivation of microbic biomass. Biotechnological production of amino acids, 

organic acids and other substances. Biotechnology of microorganisms in 

environmental protection. 

Form of final control Examination 6-semester 

Competencies As a result of studying of discipline "Microbiological biotechnology" the student has to  

Know: essence, mechanisms and regularities of processes of activity of microorganisms; main 

achievements and tendencies of development of biotechnology; modern methods of genetic 

engineering, proteinaceous engineering, engineering enzymology, chromosomal engineering, 

cell engineering; the most important technological processes of processing of vegetable and 

animal raw materials and production of foodstuff; methods of the analysis of the major 

connections of live organisms and methods of a research of processes of their activity. 

Be able: to use knowledge of fundamental sciences in the practical work for the solution of 

specific research, information retrieval, methodical objectives in various branches of 

biotechnology; to use the modern laboratory equipment; to plan, to organize and conduct 

scientific research, production work. 

Own skills: in the field of the scientific research necessary for carrying out independent 

research work; creations and uses of models for the description and forecasting of various 

biotechnological processes and the phenomena. 

Recommended 

literature 

1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. Кенжебаева.- 

Алматы: Бастау, 2013.- 272 с. 

2. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии : учебно-метод. 

пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН РК.- Усть-Каменогорск : 

Берел, 2016.- 132 с. 

3. Аубакиров, Х. Ә. Биотехнология: лабораторный практикум / Х. А. 

Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 212 стр. 

Teaching Methods Verbal, evident, partial and search, research. 

Methods / assessment 

forms 

Oral poll, written poll, protection of the paper, testing, performance of an individual 

task 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Execute all types of works on a course (lectures, laboratory works, a practical 

training), to successfully pass examination. 
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Name Introduction to Biotechnology 

Code BedT -3206 

A type BS SC 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Komekova G. 

Academic degree and 

title 

Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective The purpose of the course "Introduction to Biotechnology" is acquaintance of 

students with the equipment of biotechnological laboratory and obtaining skills of 

work in sterile conditions, development of techniques of obtaining sterile cultures, 

microreproduction and cultivation of material on nutrient mediums, formation at 

pupils of ideas of modern scientific developments in the field of biotechnology. 

Course Prerequisites Microbiology, botany 

Course outline Biotechnology history. Safety measures of conducting laboratory works. 

Organization and equipment of laboratory of biotechnology. Types of a miсroscopy 

and preparation of medicines. Preparation of nutrient mediums, browning and 

obtaining pure cultures. Participation of microorganisms in different types of 

fermentation. Main stages of microclon reproduction. An introduction of the received 

plants. Cryopreservation. 

Form of final control Examination 6-semester 

Competencies As a result of development of discipline "Introduction to biotechnology" the student has to 

Know: 

- organization of biotechnological laboratory, biotechnological ways of receiving connections, 

useful to person 

- the traditional biotechnological processes used in the industry 

- principles and methods of microclon reproduction of plants 

Be able: 

- to prepare sterile nutrient mediums 

- to work with target products 

- to apply the gained knowledge on a practical training 

Own skills: 

- works on the equipment of sterile biotechnological laboratory 

- cultivation of in vitro plant material 

Recommended 

literature 

1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии: учебно-метод. 

пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева; МОН РК.- Усть-Каменогорск : 

Берел, 2016.- 132 с.  

2. Калашникова Е.А. Клеточная инженерия растений./ Учебное пособие, РГАУ-

МСХА, 2012. - 318 с. 

3. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. Кенжебаева.- 

Алматы: Бастау, 2013.- 272 с 

4. Аубакиров Х.Ә. Биотехнология: зертханалық жұмыстар практикумы / Х.Ә. 

Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. – А.: ЖК "Отан", 2014. - 212. 

Teaching Methods Verbal, evident, partial and search, research. 

Methods / assessment 

forms 

Oral poll, written poll, protection of the paper, testing, performance of an individual 

task 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Execute all types of works on a course (lectures, laboratory works, a practical 

training), to successfully pass examination. 
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Name Fundamentals of Biotechnology 

Code OВ-3206 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

SC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3(5) 

FULL NAME Komekova G. K. 

Academic degree and 

title 

Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Prerequisites Microbiology and Virology, biochemistry with the fundamentals of molecular 

biology 

Course outline Fundamentals of biotechnology, basic biological objects and methods of work with 

them. Basic principles of biotechnological production, its hierarchical structure, 

evaluation methods of efficiency of production, the concept of biotechnological 

production, the economic criteria for production optimization, modeling, scaling and 

optimization of biotechnological schemes and processes.  

The kinetics of growth of microorganisms and formation of products of metabolism; 

methods of cultivation. Fundamentals of Enzymology, methods of immobilization of 

enzymes and cells. The most important industrial, medical, agricultural, and 

environmental biotechnology. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies To know: - fundamentals of biotechnology, basic biological objects and methods of work 

with them;  

- basic principles of biotechnological production, its hierarchical structure, evaluation methods 

of efficiency of production, the concept of biotechnological production, the economic criteria 

for production optimization, modeling, scaling and optimization of biotechnological schemes 

and processes;  

- the kinetics of growth of microorganisms and formation of products of metabolism; methods 

of cultivation;  

- fundamentals of Enzymology, methods of immobilization of enzymes and cells;  

- critical industrial, medical, agricultural, and environmental biotechnology.  

To be able to: - choose a rational scheme of the biotechnological production of a given 

product, evaluate efficiency of production; 

- be able to select laboratory equipment;  

- choose the regime of sterilization; 

- conduct and plan calculation on a computer. 

Have skills: - work with basic objects, phenomena and processes related to biotechnology;  

methods of calculating the basic parameters of biotechnological objects and processes;  

- methods of cleaning and sterilization of air, design of sterilization and culture media;  

- methods of modeling and scaling of biotechnological production; 

- methods for planning, conducting and processing of biotechnological experiments. 

Recommended 

literature 

1. Арыстанова Ш. Е. Өсімдіктер биотехнологиясының әдістері  : оқу құралы / 

Ш. Е. Арыстанова, Р. М. Тұрпанова. - Алматы : Эверо, 2017. - 128 бет.-25 экз 

2. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. Кенжебаева.- 

Алматы: Бастау, 2013.- 272 с.10 

3. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: жоғары және 

төмен сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы  : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. - 402 бет. – 5 экз 

4. Комекова Г.К., Китапбаева А.А. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по биотехнологии. – У-Ка: ВКГУ, 2016. – 131 с. 

5. Китапбаева А.А., Комекова Г.К. Өсімдіктер биотехнологиясы. – У-Ка: ВКГУ, 

2016. – 132 б. 

Teaching Methods Verbal, visual, laboratory, problem-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 
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Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

 

Name Physiological processes in plants 

Code FРР-3207 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

SC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Abilova MS, Karmenova BK 

Academic degree and 

title 

Master of Biology, Seniors Lecturer 

Course Objective To acquaint students with modern and applied ideas about physiological and 

biochemical processes in the plant organism, the mechanisms of regulation and the 

basic regularities of the relationships of the plant organism with the environment. 

Course Prerequisites Introduction to biology, plant morphology and anatomy, cytology, biochemistry with 

the fundamentals of molecular biology, biometrics. 

Course outline The stages of the emergence, place and importance of discipline among the biological 

sciences; Basic concepts and terms of plant physiology; Features of structure and 

metabolism in comparison with animals; Synthetic ability of plants; The physiology 

of the plant cell, the symbiotic theory of the origin of plastids and mitochondria; The 

water regime of the cell and the whole plant; The unique role of the process of 

photosynthesis on Earth; The formation of energy in the photophysical and 

photochemical processes of photosynthesis; Assimilation of CO2 in the Calvin cycle, 

the supply of CO2 from C3-, C4- and CAM-plants, and the formation of metabolites; 

The breath of plants as a source of energy and assimilants; Growth physiology, 

meristems, phytohormones; Periodicity of growth, rest; Movement of plants; 

Mechanisms of seed germination, transition to flowering, fruiting, aging; Phenomena 

of vernalization, photoperiodism; Mineral nutrition, 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies Be able to: 

Principles and methods of physiological analysis of plants. 

Practical: 

- to carry out an experiment with plants 

- solve problems on the main topics of the course on calculating the main indicators 

of water exchange, photosynthesis, respiration. 

- use methods of research and analysis of living systems, mathematical methods of 

processing the results of physiological studies. 

Own: 

- skills to comply with safety requirements 

- skills in working with plant objects using physiological methods. 

- methods and methods of teaching topics on plant physiology in the course of 

biology of the general education school. 

- methods and methods of organizing and conducting experimental work with plants 

in biology classes, facultative classes and circles, as well as in the design and research 

activities of students. 

Recommended 

literature 
Физиология растений [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : в 2 т. / В. В. 

Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. - (Бакалавр. 

Академический курс). Т. 2. - 2018. - 459 с. : ил. – ISBN  экз 1 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
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Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Genetics with the basics of plant breeding 

Code GOSR -3208 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 4 (7) 

FULL NAME Abilova MS, Akhmadieva KB 

Academic degree and 

title 

Senior Lecturer and Master of Biology, Teacher 

Course Objective To form theoretical knowledge about classical and modern genetics with the 

foundations of plants on the basis of studying the basic laws of heredity and 

variability of organisms on the example of plants, clarifying the features of the 

transfer of hereditary information, methods of studying the genetic properties of 

living organisms, and securing students theoretical material in the analysis of model 

genetic experiments, solution of genetic problems of different levels of complexity in 

the sections studied. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The subject and tasks, methods, main stages of development of genetics. Cytological 

bases of heredity. Patterns of inheritance of features and principles of heredity. 

Chromosome theory of heredity. Nonchromosomal inheritance. Variability, methods 

of studying it. Structure and functions of the gene. Molecular mechanisms for the 

realization of hereditary information. Genetic bases of ontogenesis. Genetics of 

populations. Genetic basis of plant breeding. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies To know: the basic idea of the material basis of heredity and variability, the 

molecular mechanisms for the realization of hereditary information, the patterns of 

inheritance of features, the possibilities and ways of directed change in organisms. 

Be able to: apply the knowledge of genetics in practical and research activities.  

To have skills: in setting up experiments, conducting genetic analysis, solving 

problems in genetics 

Recommended 

literature 

1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное пособие / В. 

А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3  

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: выгоды и 

риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; М-во 

образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии растений. - 

Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  : 

[учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для с.-х. 

вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / В. А.  

Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
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Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Teaching Methods verbal, visual, practical. ICT, project training 

Methods / assessment 

forms 

modular-rating technology, technology of criterial evaluation of students' 

achievements. 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Genetics with the basics of animal breeding 

Code GOSZh -3208 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 4 (7) 

FULL NAME Abilova MS, Akhmadieva KB 

Academic degree and 

title 

Senior Lecturer and Master of Biology, Teacher 

Course Objective To form theoretical knowledge about classical and modern genetics with the basics of 

animal breeding on the basis of studying the basic laws of heredity and variability of 

organisms on the example of animals, elucidating the peculiarities of the transfer of 

hereditary information, methods for studying the genetic properties of living 

organisms, and securing students theoretical material in the analysis of model genetic 

experiments , the solution of genetic problems of different levels of complexity in the 

sections under study. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The subject and tasks, methods, main stages of development of genetics. Cytological 

bases of heredity. Patterns of inheritance of features and principles of heredity. 

Chromosome theory of heredity. Nonchromosomal inheritance. Variability, methods 

of studying it. Structure and functions of the gene. Molecular mechanisms for the 

realization of hereditary information. Genetic bases of ontogenesis. Genetics of 

populations. Genetic bases of animal breeding. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies To know: the basic idea of the material basis of heredity and variability, the 

molecular mechanisms for the realization of hereditary information, the patterns of 

inheritance of features, the possibilities and ways of directed change in organisms. 

Be able to: apply the knowledge of genetics in practical and research activities. 

To have skills: in setting up experiments, conducting genetic analysis, solving 

problems in genetics 

Recommended 

literature 

1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное пособие / В. 

А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3  

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: выгоды и 

риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; М-во 

образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии растений. - 

Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  : 

[учеб. пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для с.-х. 

вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-

Принт, 2014. - 128 с. 1 

5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / В. А.  

Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  
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6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 182 с. : ил. 1  

Teaching Methods verbal, visual, practical. ICT, project training 

Methods / assessment 

forms 

modular-rating technology, technology of criterial evaluation of students' 

achievements. 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name General genetics 

Code GG -3208 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 4 (7) 

FULL NAME Abilova MS, Akhmadieva KB 

Academic degree and 

title 

Senior Lecturer and Master of Biology, Teacher 

Course Objective To form theoretical knowledge about classical and modern genetics with the basics of 

animal breeding on the basis of studying the basic laws of heredity and variability of 

organisms on the example of animals, elucidating the peculiarities of the transfer of 

hereditary information, methods for studying the genetic properties of living 

organisms, and securing students theoretical material in the analysis of model genetic 

experiments , the solution of genetic problems of different levels of complexity in the 

sections under study. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The subject and tasks, methods, main stages of development of genetics. Cytological 

bases of heredity. Patterns of inheritance of features and principles of heredity. 

Chromosome theory of heredity. Nonchromosomal inheritance. Variability, methods of 

studying it. Structure and functions of the gene. Molecular mechanisms for the 

realization of hereditary information. Genetic bases of ontogenesis. Genetics of 

populations. Human Genetics. Genetic bases of selection. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies To know: the basic idea of the material basis of heredity and variability, the molecular 

mechanisms for the realization of hereditary information, the patterns of inheritance of 

features, the possibilities and ways of directed change in organisms. 

Be able to: apply the knowledge of genetics in practical and research activities. 

To have skills: in setting up experiments, conducting genetic analysis, solving 

problems in genetics 

Recommended 

literature 

1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное пособие / В. А.  

Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3  

2. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: выгоды и 

риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. Рахимбаев ; М-во 

образования и науки РК, Ин-т биологии и биотехнологии растений. - 

Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

3. Кенжебаева, С. С. Современные методы в биотехнологии [Текст]  : [учеб. 

пособие] / С. С. Кенжебаева ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 272 с. 10  

4. Ким, Г. Л. Практикум по генетике [Текст]  : [учеб. пособие для с.-х. 

вузов] / Г. Л. Ким ; КазНАУ. - Изд. 2-е, стереотип. - Алматы : Нур-Принт, 

2014. - 128 с. 1 
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5. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. пособие / В. А.  

Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 1  

6. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]  : учеб. пособие для вузов 

/ Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

- 182 с. : ил. 1 

Teaching Methods verbal, visual, practical. ICT, project training 

Methods / assessment 

forms 

modular-rating technology, technology of criterial evaluation of students' 

achievements. 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Dendrology 

Code Den-3309 

A type BS SC 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Kitapbaeva A. 

Academic degree and 

title 

Associate professor, Candidate of Biology 

Course Objective The purpose of studying of discipline "Dendrology" is vocational training of process 

engineers in the field of morphology, anatomy, systematization, ecology, biology of 

wood plants. 

Course Prerequisites Botany 

Course outline Main sections: Dendrology the science studying vital forms, ecology, introduction 

bases, the phylogenetic system and the characteristic of wood plants from 

Gymnosperms and Angiosperms departments , etc. 

Form of final control Examination 5-semester 

Competencies As a result of studying of dendrology students have to: 

Know: the forest forming species of wood plants growing in the territory of Kazakhstan and the 

CIS; the forest forming species of wood plants introduced in Kazakhstan; technique of 

phenological observations. 

On the basis of knowledge of morphology and biology of wood plants students have to 

Be able: to give an assessment to a condition of the range of wood and shrubby types of natural 

zones of the Republic; to carry out selection of the range of wood plants according to their 

ecology. 

Own skills: forecasting of productivity of seeds of the main breeds of forests; applications of 

measures for preservation of species of the wood plants which have entered the Red List. 

Evaluating and selection of the range of trees, bushes and grassy plants for gardening of the 

cities and the inhabited places. 

Competences: The discipline is directed to formation of competences: professional, 

communicative, self-management. 

Recommended 

literature 

Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум для СПО / В. Ф. 

Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. - 2 

Teaching Methods Verbal, evident, partial and search, research. 

Methods / assessment 

forms 

Oral poll, written poll, protection of the paper, testing, performance of an individual 

task 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

Execute all types of works on a course (lectures, laboratory works, a practical training), 

to successfully pass examination. 
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training a specialty 

(level) 

 

 

Name Phytodesign and floristry 

Code FF -3214 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Igisinova ZhТ 

Academic degree and 

title 

Ph.D., Associate Professor 

Course Objective Development of theoretical principles and practical skills of flower design, as an 

important modern trends in applied arts. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The course provides students with concepts and knowledge of the biological and 

decorative properties of flower plants, information on the history of floristry and flower 

arranging, theory of art of flower arrangement, flower arrangement, decoration of 

office space and residential interiors floral elements, methods of design and packaging 

of gifts, bouquets, flower arrangements. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies To know the object and subject of the study of phyto-design, the history of the main 

directions of floristry and phyto-design; be able to choose the right range of flower 

plants and accessories, depending on the style, theme of the flower composition; have 

skills: work basic techniques of working with floral material with modern techniques in 

the design with the use of herbal and synthetic material. The discipline is aimed at the 

formation of professional, research competencies. 

Recommended 

literature 

1. Исаев, Ю. Н. Флористическая терминология в языках Туранского союза 

[Текст]  : [моногр.] / Ю. Н. Исаев ; М-во образования и науки РК, 

Тюркская акад. - Астана : Сарыарқа, 2011. - 368 с.  

2. Рубер Таня Флористика. Новые идеи для декорирования; Арт-Родник - 

Москва, 2012. - 703 c. 

3. Комнатное цветоводство и фитодизайн. - М.: Современная школа, 2016. - 

304 c. 

4. Некрасова, М. А. Методы экологического управления. Медико-

экологический фитодизайн / М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина. - М.: 

Издательство Российского Университета дружбы народов, 2014. - 168 c 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Parasitology, Helminthology 

Code PG -3209 

A type CMS 

Level of the course / 

discipline 

PS MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 
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Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Karmenova BK 

Academic degree and 

title 

Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective  teaching General Parasitology is teaching students the knowledge and skills in the 

field of morphology, anatomy, and ecology of the parasitic animals, is necessary for 

the formation of scientific Outlook of a future specialist given the increased practical 

importance of animals in human activities; acquaintance with some contemporary 

methods of parasitological research. 

Course Prerequisites Zoology, biometry 

Course outline Objectives of the discipline: Biological fundamentals of General Parasitology. 

Influence of parasites on the body. Changing the basic functions of the body in relation 

to the parasitic lifestyle of worms and ectoparasites. Adaptation of life cycles of 

parasites to life cycles of hosts. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies know:   

- definition and history of the concept of "parasitism" and related phenomena; 

- the origin of parasitism, the path of adaptive evolution of parasitic organisms; 

- a variety of parasitic organisms and their distribution in the major taxa of the animal 

world. 

To be able to:  

- to analyze and synthesize the material studied; 

- to identify the most characteristic morphological and biological peculiarities of 

certain groups of parasitic animals; 

To own skills:  

- to explain the causal relationships of ecological and evolutionary phenomena, to use 

the determinant to determine parasitic animals; 

- to know the methods of collection, laboratory processing of materials, autopsy 

reports, preparation of fixing agents; 

- methods of storing helminthological material, organizations, collections 

Recommended 

literature 

1 Корнакова, Е. Е. Медицинская паразитология. Учебник / Е.Е. Корнакова. - М.: 

Academia, 2013. - 224 c. 

2. Корнакова, Е.Е. Медицинская паразитология / Е.Е. Корнакова. - М.: Академия 

(Academia), 2012. - 511 c. 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Hydrobiology and ichtyology 

Code GI -3310 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 4 (7) 

Full name Karmenova BK, Anuarbekov SM 

Academic degree and 

title 

Masters of Biology, Senior Teachers 

Course Objective theoretical development of the main sections and physically based understanding of the 

possibility and role of methods in solving hydrobiological and ichthyological 
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problems; familiarization of students with the main objects of study of Hydrobiology 

and ichthyology – water ecological systems, their structural and functional features, 

without which it is impossible to know the rational use of biological resources, 

protection of hydrosphere pollution, scientific prediction of its state. 

Course Prerequisites Cytology, botany, systematics of plants, zoology of invertebrates, zoology of 

vertebrates. 

Course outline The body forms of fishes as an adaptation to the aquatic environment. Distinctive 

features of the structure of the skin of fish and terrestrial vertebrates. methods to 

determine age. The value of taxonomic graduation in fisheries (species, subspecies, 

tribe, race, morph). The role of the temperature factor in the life of aquatic organisms. 

The relationship between aquatic organisms and the active reaction of the environment. 

Lakes and reservoirs. Nutrition of aquatic organisms. Ways of getting food. Feed 

resources and forage base of aquatic organisms. Fertility, mortality and survival of 

aquatic organisms. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies Need to know: the anatomy of fishes; structure and functioning of the major organ 

systems of fishes; morphology, physiology and reproduction of fish populations; the 

principles of classification of fishes;; on biological diversity of aquatic organisms; on 

the geographical distribution of aquatic organisms; aquatic organisms and regularities 

of their existence; be able to: classify and systematize fish; plan measures for the 

protection and rational use of fish; 

master skills: methods of anatomical, morphological and taxonomic studies of 

biological objects (preparation of the object for the study, fixation, cutting, coloring, 

microscopy, preparation, drawing, work with collection material, etc.). plan activities 

for the protection and sustainable use of fish and aquatic invertebrates; The discipline 

is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Recommended 

literature 

1. Сейтбаев Қ. Ж. Жалпы гидробиология  : оқу құралы / Қ. Ж. Сейтбаев. - 

Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Basics of Hydrobiology  

Code OG-3310 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 4 (7) 

Full name Karmenova BK, Anuarbekov SM 

Academic degree and 

title 

Masters of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective To give students knowledge about the hydroecosystem as a habitat, functional activity 

and distribution of hydrobionts. 

Course Prerequisites Zoology, biometrics 

Course outline The main directions of the development of hydrobiology, consisting of sections that 

study new abiotic factors of water bodies, the world ocean and continental reservoirs, 

their classification, the basic communities of the population of the hydrosphere, 
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products, pollution and self-purification of water bodies, anthropogenic impacts on the 

hydrosphere are the subject of study. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies - know: abiotic factors of the aquatic environment, such as temperature, salinity, 

oxygen saturation, light, pH (pH); vertical distribution of temperature, oxygen and pH 

in various types of water bodies; primary and secondary products and methods for its 

determination; the biolimological structure of the hydrosphere; population of the 

littoral, benthals and profundals; groups of hydrobionts involved in the self-purification 

of reservoirs; 

- be able to: determine the type of hydroecosystem according to the dynamics of abiotic 

factors, a set of indicators (phytoplankton, zooplankton and zoobenthos); to calculate 

quantitative indicators (abundance, biomass and production) and identify the dominant 

populations of hydrobionts; 

- to have skills: techniques and techniques of working with water objects; methods of 

anatomical, morphological and taxonomic studies of biological objects, preparation of 

the object for investigation, fixation. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Recommended 

literature 

Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. пособие 

для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

 

Name Hydrobotanics  

Code Gbot -3310 

A type PS 

Level of the course / 

discipline 

MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 6 

Amount of credits 4 (7) 

FULL NAME Karmenova B.K., Anuarbekov S.M. 

Academic degree and 

title 

Masters of Biology, Senior Teachers 

Course Objective The purpose of Hydrobotany is to study the processes of overgrowth of water bodies 

and watercourses, taxonomic and syntaxonomic diversity of vegetation cover, 

morphology, physiology, biology and ecology of aquatic macrophytes, their role in 

natural ecosystems and human life. 

Course Prerequisites Botany 

Course outline Тhe study of the flora and vegetation of ponds and streams, herborization aquatic 

plants and analysis of floras, mapping techniques and determination of productivity of 

aquatic phytocenoses, plant classification of waters and aquatic vegetation. 

Hydrobotanical terminology and definitions of complex aquatic plant groups. Various 

problems of Hydrobotany. 

Form of final control 6 semester exam 

Competencies - facts: hydrobotanical terminology. Plant classification of water bodies and vegetation 

water description of water plant communities, methods of their processing. Approaches 

to classification and modern syntaxonomy of aquatic and riparian vegetation;  

- be able to: define ecological groups of plants of reservoirs; map vegetation in water 

bodies and watercourses;  
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- to own skills: methods and techniques of working with water bodies; herboriste 

aquatic plants, making collections. methods of anatomical, morphological and 

taxonomic studies of biological objects, preparation of the object for the study, 

fixation.  

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Recommended 

literature 

Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. пособие 

для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of 

instruction 

Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Ornitology  

Code O-3313 

A type BS 

Level of the course / 

discipline 

Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Prookopov KP, Kataeva ZhK 

Academic degree and 

title 

Ph.D., Associate Professor, Master of Biology, Teacher 

Course Objective to learn the basics of ornitology as a branch of zoology, studying the birds. To teach 

biology students to produce and to store a variety of visual aids required for use in the 

school office Biology (stuffed animals and skeletons of vertebrates, dry and wet 

preparations , zoological collections). 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline Class of the bird. Anatomy of birds. Morphology of birds. Systematics of birds. 

Ecological groups of birds. Distribution of birds. Disappearing species of birds. 

Protection of birds. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies - Know: characterization of birds class, their anatomy, ecological and physiological 

characteristics, the periodic phenomenon in the life of birds, their role in ecosystems, 

species composition and ecological peculiarities of birds EKR. Form the basis of the 

theoretical foundations of modern methods of manufacturing visual aids required for 

use in the school's office of biology; 

- Be able to: organize and conduct aviofaunistic research; to develop practical skills 

for the production of visual aids in the school; 

- To own: the conceptual apparatus of modern ornithology; master the methods of 

care for visual aids and their safe storage. 

Recommended 

literature 

1. Есжанов Б.Е. Орнитология. / С.С. Көбегенова, С.Т. Нұртазин – Алматы: 

ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 -272 б.  

2. Беркинбай О. және т.б. Қазақстан биоресурстары: жануарлар әлемі. / 

О.Беркінбай, Г.С.Шабдарбаева, М.Д. Хусаинов, М.Т. Акоев /  Алматы, 2013 – 

564 б.  

3. Есжанов Б.Е. Орнитология : оқулық / Б. Е. Есжанов, С. С. Көбегенова. С. Т. 

Нұртазин. - Алматы : Дәуір, 2011. - 272 бет. 

4. Пфандер П.В. 2012.  Реформа зоологической номенклатуры – решение 

«проблемы вида». –Пернатые хищники и их охрана, 2014: 165–177. 

TeachingMethods Verbal, visual, partially-search 

Methods / Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 



П ВКГУ 011-15 

assessmentforms 

Languageofinstruction Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical exercises), 

successfully pass the exam. 

 

Name Ecology of plants 

Code ER -2202 

A type CMS 

Level of the course / 

discipline 

PS MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Shariphanova AS 

Academic degree and 

title 

Ph.D., Associate Professor 

AIMS of the course Study of the main ecological characteristics of plants and their classification. 

Knowledge of the basic laws of interaction of components of the biosphere; 

comprehensive familiarization of students with the main regularities of the 

relationship between plants and habitats, which environmental factors, when and in 

what combinations affect plants, changing their shape, structure, development, 

reproduction and plant location in nature among other organisms. 

Course Prerequisites Botany, zoology, biometry 

Course outline The ecology of plants isolates plants from a closely intertwined set of organisms of 

the biosphere and explores the characteristic behavior of individual plant species, 

depending on environmental conditions and the influence of external factors on the 

composition of the vegetation cover and competition between individual plants in the 

phytocenosis. 

  The main regularities of interaction of the components of the biosphere with plants, 

the development of measures for the protection of plants and environmental 

management; the main regularities of interrelationship between plant and habitat; 

ecological factors and their influences on plants, change of their form, structure, 

development, reproduction and place of plants in nature among other organisms. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies To now: ecological groups and life forms of plants, terms and concepts of this 

course; the influence of environmental factors on the morphology of plants, patterns 

of changes in the number and structure of populations, the nature of reproduction, 

the spatial distribution of plants; their formation in ecological groups of plants, the 

nature of growth, nutrition and food interspecies and intrapopulation relationships, 

models of energy flow in the trophic chain, biocenotic relationships between 

populations. 

To be able: to distinguish plants by intra- and interspecific interactions; explain 

their role in the biosphere, etc. To assess the degree of dependence of species 

distribution on environmental factors, to establish the relationship of the 

morphological structure of the organism from the habitat, to establish the age, sex 

and size structure of the population, to establish the nature of nutrition and food 

interpopulation and intraspecies relationships of individuals, to determine the nature 

of reproduction and the stage of development of the organism. 

Skills: Theoretical knowledge is applied in practice in the analysis and development 

of measures for the conservation and protection of plants, taking into account the 

main processes, mechanisms of interaction and functional connections in the plant-

environment system. 

Recommended literature 1. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - М. : Изд-во 

МГУ, 2011. - 799 с. : ил. 3  
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2. Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения [Текст]  : 

[учеб. пособие] / В. М. Басов. - Изд. 4-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 

155 с. 3 

Teaching Methods verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral,written tasks, abstract defense, testing, individual task performance 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions 

(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

 

Name Hydrobiology 

Code Gb -3214 

A type CMS 

Level of the course / 

discipline 

PS MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 5 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Karmenova BK, Anuarbekov SM 

Academic degree and 

title 

Masters of Biology, Senior Lecturer and Teacher 

Course Objective To give students knowledge about the hydroecosystem as a habitat, functional 

activity and distribution of hydrobionts. 

Course Prerequisites Zoology, biometrics 

Course outline The main directions of the development of hydrobiology, consisting of sections that 

study new abiotic factors of water bodies, the world ocean and continental 

reservoirs, their classification, the basic communities of the population of the 

hydrosphere, products, pollution and self-purification of water bodies, 

anthropogenic impacts on the hydrosphere are the subject of study. 

Form of final control 5 semester exam 

Competencies -know: abiotic factors of the aquatic environment, such as temperature, salinity, 

oxygen saturation, light, pH (pH); vertical distribution of temperature, oxygen and 

pH in various types of water bodies; primary and secondary products and methods 

for its determination; the biolimological structure of the hydrosphere; population of 

the littoral, benthals and profundals; groups of hydrobionts involved in the self-

purification of reservoirs; 

- be able to: determine the type of hydroecosystem according to the dynamics of 

abiotic factors, a set of indicators (phytoplankton, zooplankton and zoobenthos); to 

calculate quantitative indicators (abundance, biomass and production) and identify 

the dominant populations of hydrobionts; 

- to have skills: techniques and techniques of working with water objects; methods 

of anatomical, morphological and taxonomic studies of biological objects, 

preparation of the object for investigation, fixation. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Recommended literature 1. Сейтбаев Қ. Ж. Жалпы гидробиология  : оқу құралы / Қ. Ж. Сейтбаев. 

- Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  : [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 

10 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment 

forms 

Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 
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(requirements) for 

training a specialty 

(level) 

exercises), successfully pass the exam. 
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Appendix 4 

Structure of the recruitment program for 2015 

The 

cycle of 

discipli

nes 

Code of 

discipline 

 

Name of the discipline 

Number 

of ECTS 

credits 

Seme

ster 

BS SC BP -4203 Биология почв 

Топырақ биологиясы 

Soil Biology 

5 7 

PABEP -

4203 

Прикладные аспекты биологии и экологии почв 

Топырақ биологиясы мен экологиясының қолданбалы 

аспектілері 

Applied aspects of the biology and ecology of soils 

BS SC EU -4204 Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolution studies 

5 7 

KSE -4204 Концепция современного естествознания 

Қазіргі жаратылыстану концепциясы 

Concepts of modern natural science 

BS SC BRSO -

4205 

Биоразнообразие растений, его сохранение и охрана 

Өсімдіктер биоалуантүрлілігі, оны сақтау және қорғау 

Plant biodiversity, its conservation and protection 

5 7 

BZhRK -

4205 

Биоразнообразие и животные ресурсы Казахстана 

Биоәралуандылық және Қазақстанның жануарлар 

ресурсы 

Biodiversity and animal resources of Kazakhstan 

PS SC POR -4317 Почвоведение с основами растениеводства 

Топырақтану өсімдіктану негіздерімен 

Soil with the basics of crop production 

5 7 

OP -4317 Основы почвоведения 

Топырақтану негіздері 

Fundamentals of soil science 

PS SC BR -4318 Биотехнология растений 

Өсімдіктер биотехнологиясы 

Plant Biotechnology 

5 7 

ЕОВ -4318 Экологические основы биотехнологии 

Биотехнологияның экологиялық негіздері 

Ecological bases of biotechnology 

PS SC FF -4319 Фитодизайн и флористика 

Фитодизайн және флористика  

Phytodesign and floristry 

5 7 

T -4319 Териология 

Териология 

Teriology 

PМ PM Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

PМ PM Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

12 8 

MFE MFE Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 

4 8 
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MFE MFE Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work (project) or handing 

over of state examinations on two profiling disciplines 

8 8 

 Total  57  

 

Appendix 4A 

 

Name Soil Biology 

Code BP -4203 

A type PS 

Level of the course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Sharipchanova AS, Komekova GK 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor and Master of Biology, Senior Lecture 

Course Objective acquaintance of students with qualitative, functional and quantitative 

characteristics of soil biota. 

To familiarize with the living part of the soil, their features of life as a soil 

habitat and study the relationship of soil biology with other sciences in the 

field of a specific science, have the skills of applying basic research 

problems and methods in practice. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry, Soil with the basics of crop production 

Course outline Soil, as the habitat of organisms. The history of the origin and 

development of soil biology. The place of microorganisms in the living 

world. History of microbiology. The development of soil microbiology 

and its place in the sciences of soil. The participation of microorganisms 

in the cycle of substances in nature. Geochemical function of 

microorganisms, their participation in the biogenic migration of chemical 

elements. Biotic bonds of microorganisms and other living systems in the 

soil. Interaction of soil microorganisms with plants. 

Influence of anthropogenic factors on soil biota. Microbiological soil 

monitoring. 

Form of final control 7 semester exam 

Competencies To know: basic theoretical concepts and definitions of the discipline "Soil 

biology" causes changes in microbiocenosis and microbiological activity 

of soils in agrocenoses and the possible consequences of these processes 

for the fertility of soils. 

to be able: to characterize ecological conditions of habitats of soil 

organisms, to describe the structure of soil communities, to estimate the 

level of potential productivity and degree of depression of the considered 

soil biocenosis; 

- to be guided in questions of the role of soil biota in reducing yields in 

agrocenoses and ways to regulate its activity - to implement various 

methods of microscopy, methods of sowing on selective differential 

media; 

Possess: methods of collecting and determining the main groups of 

pieboding organisms; 

- theoretical knowledge of microbiological processes occurring in soils; 

- the skills of microbiological monitoring of soils 
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Discipline is aimed at the formation of professional, research 

competencies. 

Recommended literature 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. 

Тайжанов, А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : 

Фолиант, 2014.-392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Teaching Methods verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral,written tasks, abstract defense, testing, individual task performance 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Biodiversity and animal resources of Kazakhstan 

Code BZhRK -4205 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Кitapbaeva AA 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor 

Course Prerequisites Structural botany, taxonomy, plants, vertebrate Zoology, ecology of 

animals. 

Course outline Obtaining theoretical knowledge of basic concepts in the study of 

biodiversity and practical skills in the field of conservation problems; 

Mastering the methods of analysis and assessment of biodiversity at 

different levels of the organization of the biosphere for practical 

application in the field of environmental monitoring, conservation of 

biological diversity, taking into account the main strategies for its 

restoration, ensuring security and sustainable human interaction with the 

natural environment and society 

Form of final control 7 semester exam 

Competencies To know: - basic systematic features of different types of resource units; 

- know the importance of major taxonomic groups of vertebrates and 

economically useful vegetation types; 
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To be able to: - morphological studies resources vertebrate animals; 

- morphological studies resources vertebrate animals; 

Have skills: use technical equipment when performing laboratory work; 

- learn to apply the acquired theoretical knowledge to solve practical problems. 

Recommended literature 1. Константинов В. М. Экологические основы природопользования: 

учебник / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе.- М.: Академия, 2013.- 

240 с. 

2. Божбанов А.Ж., Байбатшанов М.Қ. Экологиялық зоогеография 

негіздері : оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен.- 

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2013.-340 

бет. 

3. Нұрғазы Қ. Ш., Өміржанов Н. М.Зоогеография  : оқулық. - 

Алматы: Дәуір, 2014. - 364 с. 

4. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : учебное 

пособие.- Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 стр.-1 экз 

Teaching Methods Verbal, visual, laboratory, problem-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Applied aspects of the biology and ecology of soils 

Code PАBEP - 4203 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3(5) 

FULL NAME Shariphanova A. S., Komekova G. K. 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor and Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective To acquaint students with the main branches of applied biology, modern 

status of soils, soil formation and to assess the importance of soil for 

human society 

Course Prerequisites botany, zoology, ecology 

Course outline The course of applied biology with the basics of soil science has a special 

meaning for biologists. Getting acquainted with the process of formation 

of soil as a result of the interaction of all components of the natural 

environment, and also by studying the patterns of distribution of different 

types of soils in connection with the change of geographical conditions, 

the student gets a clear idea of the complex dialectical relationships in 

nature. 

Form of final control 7 semester exam 

Competencies To know: - - the process of formation of soil;  

- General theoretical fundamentals of soil properties and processes, fertility, 

geographical distribution of soils, the use of rational, degrodatsii and protection of 

soil cover, environmental Economics, evaluation of soils, soil science practical;  

- ability to operate modern equipment and equipment for performance of research 

field and laboratory research in the field of soil science, reclamation, soil erosion, 

agrochemicals and agrophysica, protection and rational use of soils; 

- key areas of applied biology. 

To be able to: - to make the collection of materials soil profiles; 

- carry out structural and granulometric analyses and to determine the water 

stability of soil aggregates; 

- to determine the hygroscopic moisture of the soil, the volumetric weight of the 
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soil and complete soil water content, qualitative determination of humus content 

and the absorptive capacity of the soil; 

- independently conduct laboratory and field studies on various topics of soil 

science; 

- to apply knowledge for solving scientific, industrial and practical problems in 

the field of agriculture, as well as to further enhance their level of theoretical 

training;  

- preparation of maps, charts, profiles, sections, tables and graphs.  

Have skills: - the ability to categorize, to understand, to explore the spatial 

position, structure, structure and quality of soil objects; apply knowledge of the 

theory and methods of field research in soil science, reclamation, soil erosion, 

agrochemicals and agrophysica, soil-landscape design, protection and rational use 

of soils;  

- planning, conducting and processing experiments; 

- to understand, explain and critically analyze the information and present the 

results of studies of soil cover; 

- apply specialized knowledge in the field of soil science for the development of 

relevant disciplines of the Sciences of soil. 

Recommended literature 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. 

Тайжанов, А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : 

Фолиант, 2014.-392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Teaching Methods Verbal, visual, laboratory, problem-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Evolution studies 

Code EU-4204 

A type BS 

Level of the course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 
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Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kitapbaeva A. A 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor 

Course Objective to expand and deepen knowledge of evolution of the organic world. 

Development of knowledge of the main stages of development of the 

organic world, about the main biological theories, ideas and the principles 

which are a component of a modern natural picture of the world. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline Historical development of the organic world. History of Earth and 

methods of its studying. Evolution of the organic world. Development of 

life on Earth, aromorfoza of plants and animals in the erakh and the 

periods. 

Form of final control 7 semester exam 

Competencies Know : - prerequisites of development of the organic world, a contribution 

of scientists in studying of evolution of the organic world, driving forces 

of evolution, a form of natural selection; - fight forms for existence, 

criteria of a look, Hardy's law - Weinberg, the biogenetic law; - the main 

directions evolution, proofs of evolution, the reason and mechanisms 

macro - and microevolutionary processes; 

be able - to use evolutionary approach in the analysis of the concrete 

biological facts and phenomena; to distinguish fitness from natural 

selection; 

have skills of generalization and comparison of these special biological 

disciplines for detection of regularities of course of biological processes at 

the different levels of the organization live in time and space. 

Recommended literature Биология [Текст]  : современный курс / под ред А. Ф. Никитина. - 3-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 494 с. : ил. 8 

TeachingMethods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessmentforms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Languageofinstruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Soil with the basics of crop production 

Code POR-4317 

A type PS 

Level of the course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Komekova G.K. 

Academic degree and title Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective the formation of ideas, theoretical knowledge andpractical skills, 

competence on the basics ofsoil science,agriculture andagricultural 

chemistry, used incrop productiontechnologies.  

Course Prerequisites Latin language, zoology, botany 

Course outline history of science - plant, agriculture, agricultural chemistry, soil science, 

fruit and berry-culture; Methods of research - laboratory and field; 

connection with biological and chemical disciplines; morphological and 

biological characteristics of agricultural and ornamental plants; 

technology of cultivation; helpful and pests of cultivated plants and their 

control. 

Form of final control 7 semester exam 

Competencies To know: factors of plant life and the laws of agriculture, weeds 

agrophytocenosis the components and methods of dealing with them, as a 



П ВКГУ 011-15 

way of effective crop rotation crops, increasing their productivity and 

reproduction of soil fertility, soil conservation methods and techniques of 

resource-tillage systems; methods and techniques for soil conservation 

tillage systems of resource; main types of technology and the use of 

organic and mineral fertilizers; 

To be able: ownproceduredetermine the effectiveness offarming systems, 

the efficiency and productivityof crop rotation, the effectiveness ofanti-

erosion measures, ways to protectplants from pests, diseases and weeds, 

methodsof land reclamationand othermeasures to improvesoil fertilityin 

order to applythese skillsin the current-farm planning and forecasting, and 

andlong-term planningand forecasting ofsocio-economic and 

technological development of agribusiness; 

To have skills: essentially, the status and prospectsof the land reform; 

Essentially,the state and developmentof land relationsin the agricultural 

sector; the content ofthe main sections ofthe 

targetnauchnoproizvodstvennoyprogram"Fertility." 

Competence: to use in practice methods of science, chemical and 

biological Sciences in various types of professional and social activity and 

research competencies;  the ability and willingness to analyze the patterns 

of crop production and value increase soil fertility, to use knowledge of 

Microbiology, systematics and ecology of plants. 

Recommended literature 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. 

Тайжанов, А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : 

Фолиант, 2014.-392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Concept of modern natural science 

Code KSE -4204 

A type BS 
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Level of the course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Kitapbaeva A. A 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor 

Course Objective Obtaining theoretical knowledge of the course. The main content of the 

concept of "concept of natural science" is that it is a system of views, 

basic ideas, postulates and theoretical positions that determine the basic 

meaning of a particular field of science about nature 
Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline History of the origin of science. Natural and humanitarian culture; 

scientific method; the history of natural science; a panorama of modern 

natural science; development trends; corpuscular and continuum concepts 

of nature description; conservation laws; interaction; close action; long-

range interaction; state; principles of superposition, uncertainty, 

complementarity; dynamic and statistical regularities in nature. 

Form of final control 7 semester exam 

Competencies Know: The scientific method in studying the world around us. Methods of 

mastering. Basic information on the measurement of quantities in the 

natural sciences. 

To be able: to apply the knowledge of the achievements of modern natural 

knowledge on the example of practice. 

Have skills: do analysis, comparison conclusions 

Recommended literature 1. Баксанский, О. Е. Естествознание: современные когнитивные 

концепции [Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. Е. Баканский, Е. Н. 

Гнатик, Е. Н. Кучер ; под общ. ред. В. В. Ириной. - М. : ЛКИ, 2008. - 

224 с. 2 

2. Смирнова, М. С. Естествознание [Текст]  : учеб. и практикум для 

СПО / М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. - М. : 

Юрайт, 2018. - 363 с. - 5 

3. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов 

/ под ред. Л. А. Михайлова. - СПб. : Питер, 2009. - 335 с. 3  

4. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. - 344 с. 5  

5. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов 

/ под общ. ред. С. А. Лебедева. - М. : Юрайт, 2011. - 358 с. 5  

6. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания [Текст]  

: учеб. для вузов / В. П. Бондарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Альфа- М ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 2011. - 511 с. 2  

7. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для 

вузов / под общ. ред. С. И. Самыгина.- М.: Кнорус, 2015.- 464 с. 5  

8. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания [Текст]  : 

учеб. для вузов / В. М. Найдыш. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : 

Альфа- М ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 2011. - 704 с. - 1  

9. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учеб. 

для вузов / Г. И. Рузавин. - 3-е изд., стереотип. - М. : ИНФРА - М, 

2018. - 271 с. - 1  

Teaching Methods verbal, visual, practical. ICT, project training 

Methods / assessment forms modular-rating technology, technology of criterial evaluation of students' 

achievements. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 
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Name Fundamentals of Soil Science 

Code OP -4317 

A type РS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Sharipchanova AS, Komekova GK 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor and Master of Biology, Senior Lecture 

Course Objective To give the future specialist a comprehensive understanding of the origin 

and formation of soils, the mineralogical and chemical composition, the 

morphological and physical properties of the soil; On the regularities of 

their distribution in the territory of the Republic of Kazakhstan. Formulate 

basic concepts in the field of agriculture and agrochemistry. 

Course Prerequisites botany, zoology 

Course outline Factors of soil formation. Soil-forming process. Genetic characteristics of 

soil horizons. Earth's crust. Hypergenesis. Soil-forming rocks Study of 

rocks and minerals according to the samples. Morphology of soils. Study 

of morphological features of soils. 

Organic matter of soils. Determination of humus content in soil. Physical 

properties of the soil. Water properties of soil and water regime of soils. 

Soil colloids and absorption capacity of soils. Agriculture as a science. 

Laws of agriculture. Soil processing systems. Agrochemistry is the 

scientific basis for the chemicalization of agriculture. Measures to protect 

the soil from erosion: land management, agrotechnical, forest melioration, 

hydrotechnical. 

Form of final control 7 semester exam 

Competencies to know: the genesis of soils; conditions of formation and characteristics 

of the main soil types; mineralogical and chemical composition of soils; 

bases of agriculture: soil cultivation, crop rotation, farming systems; plant 

nutrition, basic mineral and organic fertilizers. 

To be able: to give an agronomic assessment of the soil cover by 

mechanical composition and other morphological features, to carry out the 

simplest agrochemical analyzes of soils under laboratory conditions. 

identify weed plants, lack of nutrients, types of fertilizers. 

Skills:to make decisions in standard and non-standard situations and bear 

responsibility for them. To search and use the information necessary for 

effective performance of professional tasks, professional and personal 

development. Use information and communication technologies in 

professional activities. 

Recommended literature 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 
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мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. 

Тайжанов, А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : 

Фолиант, 2014.-392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Teaching Methods verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral,written tasks, abstract defense, testing, individual task performance 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 
Name Plant Biotechnology 

Code BR -4318 

A type РS SC 

Level of the course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

Full name Komekova GК 

Academic degree and title Senior Teacher 

Course Objective Consider bases of biotechnology of plants and crop production, use of 

plant cells in biotechnologies, genetic and cell engineering of plants, 

microclonal reproduction of plants, transgene plants. 

Course Prerequisites Botany, microbiology 

Course outline Studies microorganisms as producers of biologically active agents, 

antibiotics, biodegradant, biological products. Considers creation of 

strains producers by methods of genetic engineering, use of plant cells in 

biotechnologies, genetic and cell engineering of plants, microclonal 

reproduction of plants, transgene plants, use of cells of the person and 

animals in biotechnologies, ecological biotechnology. 

Form of final control Examination 7-semester 

Competencies As a result of studying the student has to: 

Know: bases of biotechnology and crop production, main bioobjects and methods 

of work with them; basic principles of the organization of biotechnological 

production, its hierarchical structure, schematic diagram of biotechnological 

production, economic criteria of optimization of production, feature of modeling, 

scaling and optimization of biotechnological schemes and processes; regularities 

of kinetics of growth of microorganisms and formation of products of 

metabolism; cultivation methods; fundamentals of enzymology, methods of an 

immobilization of enzymes and cells; the most important productions of 

industrial, medical, agricultural, ecological biotechnology.  

Be able: to choose the rational scheme of biotechnological production of the set 

product, to estimate technological production efficiency; to be able to choose the 

laboratory equipment; to choose the sterilization mode, it is correct to use 

biotechnological material in agriculture. 

Own skills: works with the main objects, the phenomena and processes connected 

with biotechnology of plants; by methods of calculation of key parameters of 

biotechnological objects and processes; by methods of cleaning and sterilization 

of air, designing and sterilization of nutrient mediums; by methods of modeling 

and scaling of biotechnological production; by methods of planning, carrying out 

and processing of biotechnological experiments. 

Competences: organizations of biotechnological laboratory, principles and 

methods of microclonal reproduction of plants; to prepare sterile nutrient 

mediums, to have ideas of cultivation of in vitro plant material; to own skills of 
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work on the equipment of sterile biotechnological laboratory. 

Recommended literature 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы.- 

Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз  

2. Шорин С.С., Шаушеков Т.Қ. Топырақтану сабағына арналған 

зертханалық жұмыстар  : әдістемелік нұсқау.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-84 бет.-25 экз 

3. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : Арман-

ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз  

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз  

5. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз  

6. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз  

7. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық 

мониторингі : оқулық / қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, 

А.Қ.Әуелбекова. - Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет.-30 экз  

8. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. 

Тайжанов, А.Амралин, Н.Қошқаров, С.Кенжеғұлова.- Астана : 

Фолиант, 2014.-392 бет.-25 экз  

9. Төлеубаев Ж.С., Мирзадинов Р.А., Оразбаев Қ.И. Қолданбалы 

биология : оқулық.- Алматы : Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-512 бет.-10 экз  

Teaching Methods Verbal, evident, partial and search, research. 

Methods / assessment forms Oral poll, written poll, protection of the paper, testing, performance of an 

individual task 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Execute all types of works on a course (lectures, laboratory works, a 

practical training), to successfully pass examination. 

 
Name Ecological bases of biotechnology 

Code EOB-4318 

A type РS SC 

Level of the course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

FUll name Komekova GK 

Academic degree and title Master of Biology, Senior Lecturer 

Course Objective Acquaintance of students to the existing and developed industrial 

biotechnological processes of various level focused on neutralization and 

utilization of industrial and household wastes, degradation of xenobiotics, 

biomonitoring and bioindication for control flowing from changes in the 

biosphere and also with the newest environmentally friendly biological 

processes of food reproduction, energy carriers, mineral resources, 

biofertilizers and bioherbicides. 

Course Prerequisites Microbiology, botany 

Course outline Biological methods of cleaning of drains and utilization of solid waste. 

Bioremediation. Technological bio-energetics. Biotechnology and 

greening of agricultural technologies. The destroyed biopolymers – an 

ecological alternative to the synthetic not destroyed plasticity. 

Bioindication of pollution of land and water ecosystems. Ecological 

management in biotechnology. 

Form of final control Examination 7-semestr 
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Competencies As a result of studying the student has to: 

Know:  

- potential of biological ways for utilization of collateral and deadlock products of 

a technosphere, detoxication of xenobiotics;  

- a concept of need of respect for ethical standards and the strategy of risk at 

development of biotechnological technologies;  

- the directions of researches and the strategy of use of the new safe materials, 

medicines for agriculture received in the biotechnological ways;  

- scientific bases of modern methods of analytics of a condition of objects of the 

environment; bioindication and biomonitoring;  

Be able:  

- to be guided in the modern directions and methods of biotechnology;  

- to use knowledge of the newest directions of modern biotechnology when 

studying special disciplines;  

- to apply the gained knowledge to improvement of quality of life of people;  

- to use the obtained data when writing papers, articles, scientific projects.  

Own skills:  

- by methods (methodologies) of carrying out research works;  

- the standard software products focused on the solution of scientific tasks;  

- the existing standards, norms, methodology and the culture of thinking allowing 

to process and prepare materials by results of researches for publication in the 

press and also in the form of reviews, papers, reports, reports and lectures;  

- organizational forms and by methods of training in higher education institution. 

Recommended literature 1. Комекова Г.К. Методические указания по биотехнологии : учебно-

метод. пособие / Г. К. Комекова, А. А. Китапбаева ; МОН РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 132 с. 

2. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272 с. 

3. Аубакиров Х. Ә. Биотехнология: зертханалық жұмыстар 

практикумы / Х. А. Аубакиров, М. Д. Кенжеходжаев. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. - 212 бет. 

Teaching Methods Verbal, evident, partial and search, research. 

Methods / assessment forms Oral poll, written poll, protection of the paper, testing, performance of an 

individual task 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Execute all types of works on a course (lectures, laboratory works, a 

practical training), to successfully pass examination. 

 
Name Phytodesign and floristry 

Code FF -4319 

A type BS 

Level of the course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 7 

Amount of credits 3 (5) 

FULL NAME Igisinova ZhТ 

Academic degree and title Ph.D., Associate Professor 

Course Objective Development of theoretical principles and practical skills of flower design, 

as an important modern trends in applied arts. 

Course Prerequisites Zoology, botany, biometry 

Course outline The course provides students with concepts and knowledge of the 

biological and decorative properties of flower plants, information on the 

history of floristry and flower arranging, theory of art of flower 

arrangement, flower arrangement, decoration of office space and 

residential interiors floral elements, methods of design and packaging of 

gifts, bouquets, flower arrangements. 

Form of final control 7 semester exam 
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Competencies To know the object and subject of the study of phyto-design, the history of 

the main directions of floristry and phyto-design; be able to choose the 

right range of flower plants and accessories, depending on the style, theme 

of the flower composition; have skills: work basic techniques of working 

with floral material with modern techniques in the design with the use of 

herbal and synthetic material. The discipline is aimed at the formation of 

professional, research competencies. 

Recommended literature 1. Исаев, Ю. Н. Флористическая терминология в языках Туранского 

союза [Текст]  : [моногр.] / Ю. Н. Исаев ; М-во образования и науки 

РК, Тюркская акад. - Астана : Сарыарқа, 2011. - 368 с.  

2.Рубер Таня Флористика. Новые идеи для декорирования; Арт-

Родник - Москва, 2012. - 703 c. 

3.Комнатное цветоводство и фитодизайн. - М.: Современная школа, 

2016. - 304 c. 

5.Некрасова, М. А. Методы экологического управления. Медико-

экологический фитодизайн / М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина. - М.: 

Издательство Российского Университета дружбы народов, 2014. - 

168 c. 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Pre-diploma practice 

Code PM 

A type PM 

Level of the course / discipline PP 

Year of study 2018-2019 

Semester of training 8 

Amount of credits 2 

FULL NAME All leading teachers of the Department 

Academic degree and title  

Course Objective the consolidation of the knowledge obtained in the learning process in 

higher education, consolidation of skills acquired in conducting research 

and writing the thesis. 

Course Prerequisites Physics, biology 

Course outline During practice, you can visit the agricultural, industrial enterprises, 

research institutions, nature reserves, nature reserves, natural parks, 

schools, infrastructure. Learn the methods of scientific research, 

laboratory work and statistical processing of the collected information and 

observations that shape students ' skills of research work, further reflected 

in degree works. 

Form of final control 8 semester exam 

Competencies  

Teaching Methods Verbal, visual, laboratory, problem-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 
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Справочник по модулям на 2018-2022 уч.г 
 

Модуль атауы мен шифры Кәсіби-міндетті - PM 

Модульге жауапты адам Ф.ғ.к., доцент Морозова О.В.; ф.ғ.к., доцент Игисинова Н.Б., қазақ 

тілі практикалық курс кафедрасының аға оқытушылары Токубаева 

А.Ж. және Жакупова Р.М. 

Модуль типі (блок атауы) ЖПММ 

Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредит саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3,4 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Қазақстанның қазіргі заман тарихы, шет тілі, қазақ (орыс) тілі, 

саясаттану-әлеуметтану 

Модуль мазмұны Философия, кәсіби қазақ (орыс) тілі, кәсіби-бағытталған шет тілі 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

- көзқарасы кең салалы және ойлау мәдениеті жоғары білікті 

тұлғаны қалыптастыратын тарих саласында және гуманитарлық 

пәндер бойынша негізгі білімді; 

- дүниеге деген ғылыми, тарихи, философиялық көзқарас болуы 

тиіс; 

- кәсіби қызмет саласында құқықтық және өнегелі-этикалық 

нормаларды; әлеуметтік білім типологиясын; әдеуметтік даму және 

әсер етудің факторларын; әлеуметтенудің үдерісін; әлеуметтік 

талдаудың негіздерін; мәдениеттің негізін; оның адам қызетіндегі 

ролін; адамзаттың мәдени құндылығы және рұхани мұрасы жайлы;  

- қоғам көзқарасына негізделген социологиялық-этикалық 

құндылықты, өзінің кәсіби қызметінде дәстүр, әдер-ғұрып, 

қоғамдық нормаларда хабардар болу; 

меңгеруі тиіс:  

-  әртүрлі әлеуметтік ситуацияларда адекватты жөн табу; кәсіби 

және тұлға дамуына талпыну, әлемдегі негізгі экономикалық 

үдерістер мен бағдарламаларды талдау; кәсіби қызметінде алған 

білімін практикада қолдану және дағдылана білу; және дұрыс 

әдістерді қолдану; 

дағдысы болуы керек:  

- жаңа білім алуға; күнделікті кәсіби қызметіне қажетті және 

магистратурада білімін жалғастыруға 

- ымыраға келу, өз көзқарасын ұжымның көзқарасымен салыстыра 

білу. 

1) аудированиеде (тыңдауда) айғақ дәлелі бар кәсіби тақырыптағы 

баяндамалар мен хабарламаларды, оқу, ғылыми танымал 

киноларды түсіну; 

2) оқуда кәсіби-бағдарланған мәтіндер мен ресми-іскер құжаттарды, 

коммуникативті міндеттерін және мазмұнды-концептуалды 

ақпаратты түсіну. 

3) жеке адам сөзінде (монологта) жектілікті және нақты кәсіби 

сұрақтар мәселесінде сөйлеу, өз кәсіби көзқарасын бағалап, 

ескертіп және ұсыныс жасай отырып аргументтеу; 

4) кәсіби тақырыпта оқылған тіл иеленушімен диалог жүргізу;  

5) жазуда, әдеби тіл нормаларына сай, кәсіби мағынасы бар ресми-

іскер мәтін жазу.  

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 



П ВКГУ 011-15 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 3,4 

Әдебиет 1. Джонсон Д. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан  

Дерридаға дейін // «Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018. – 216 бет 

2. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-

Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық 

оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.1. 

-  2018. - 272 бет.- 25  экз. 

3. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; Әл-

Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік 

кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 

бет.). – 15 экз. 

4. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

5. Аяпова, Т. Т. Қазақтілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  :оқуқұралы 

: деңгейменоқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы :Анатілі, 2013. - 

384 бет. 8 

6. Botany [Текст]  : textbook / [S. K. Imankulova and other] ; 

Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty :  [б. и.], 2016. - 280 p. 20 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Жалпы білім беру - GE 

Модульге жауапты адам Т.ғ.к., доцент Өскембай А.А; аға оқытушылар Винокурова Е.И. 

және Омарканова А.О. 

Модуль типі (блок атауы) ЖПММ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 10 

Кредит саны 10 (17) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1,2 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Тарих негіздері, адам және қоғам 

Модуль мазмұны Қазақстанның қазіргі заман тарихы, құқық негіздері, экономика 

негіздері, саясаттану-әлеуметтану 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

- көзқарасы кең салалы және ойлау мәдениеті жоғары білікті 

тұлғаны қалыптастыратын тарих саласында және гуманитарлық 

пәндер бойынша негізгі білімді; 

- дүниеге деген ғылыми, тарихи, философиялық көзқарас болуы 

тиіс; 

- саяси өмірді, дүниежүзі және Қазақстан Республикасының саяси 

субъектілерін және саяси үдерістерді, олардың мағынасын мен 

саяси жүйенің рөлін және қоғамдағы режимін;  

- қоғам көзқарасына негізделген социологиялық-этикалық 

құндылықты, өзінің кәсіби қызметінде дәстүр, әдер-ғұрып, 

қоғамдық нормаларда хабардар болу; 

- Қазақстан Республикасының құқық және заң жүйесін; сот 

мекемелерін және құқық қорғау органдарын, кәсіби қызмет 

саласындағы құқық және адамгершілік-этикалық нормаларын;  

әлеуметтік білімнің типологиясын, әлеуметтік дамумен әсердің 

факторын, әлеуметтену үдерісін, мәдениеттің негізін, адам 
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қызметіндегі оның рөлі, мәдени мұра мен адамзаттың мәдени 

құндылығы; Казахстанның және дүниежүзі цивилизациясындағы 

мәдениеттің орны; 

- Қазақстан елінің дәстүрі мен әдет ғұрпын, дәстүрге толерантты 

болу, басқа әлем халқының мәдениетін, қоғамның дамуының 

әлеуметтің тенденциясы;  

меңгеруі тиіс:  

-  әртүрлі әлеуметтік ситуацияларда адекватты жөн табу;  

- кәсіби және тұлға дамуына талпыну, әлемдегі негізгі 

экономикалық үдерістер мен бағдарламаларды талдау; 

- кәсіби қызметінде алған білімін практикада қолдану және 

дағдылана білу; және дұрыс әдістерді қолдану; 

- кәсіби және тұлғалы дамуға ұмтылу. 

дағдысы болуы керек: 

- жаңа білім алуға; күнделікті кәсіби қызметіне қажетті және 

магистратурада білімін жалғастыруға; 

- ымыраға келу, өз көзқарасын ұжымның көзқарасымен салыстыра 

білу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 1,2 

Әдебиет 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. 

И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 

328 с. 30 

3. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. 

Экз 1 

4. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. 

высших учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы 

:Эверо, 2014. - 384 с. 25 

5. Бернард А. Антропология тарихы мен теориясы // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 

240 бет. 

6. Дональд Ф. Куратко Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика 

// «Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма 

бюросы, 2018. – 480 бет. 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Коммуникативті - Comm 

Модульге жауапты адам Чицова С.А., Васильченко Л.В. 

Модуль типі (блок атауы) ЖПММ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 15 

Кредит саны 15 (26) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1,2 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Қазақ тілі, орыс тілі, шет тілі – мектеп деңгейі 

Модуль мазмұны Қазақ (орыс) тілі, шет тілі, ақпараттық-коммуникациялық 
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технологиялар (ағылшын тілінде) 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

- қоғамдағы білім мен ғылымның рөлін; 

- Қазақстан елінің дәстүрі мен мәдениетін; 

- кәсіби деңгейде мемлекеттік тілде еркін сөйлеу;  

меңгеруі тиіс:  

- ораторлық шеберлік, өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және 

қисынды жеткізе білу;  

дағдысы болуы керек:  

- кәсіби деңгейде сөйлесе білу және мәдениаралық 

коммуникациясының; 

Келесідей  компетенцияларға ие болу: 

жалпы білім беру компетенциясы: 

 - әрқашан білімді жаңартуды әдістерін қамтуда, кәсіби дағдысы 

мен шеберллілігін кеңейту. 

әлеуметтік-этикалық компетенциясы: 

- дүниежүзі басқа елдерінің мәдениеті мен салт дәстүріне 

толерантты және объективті болу; 

-  командада жұмыс істеуге алғыр болу, өз көзқарасын әдепті 

қорғау, жаңа шешімдер ұсыну; 

экономикалық және ұйымдастырушы-басқарушы компетенциялар: 

- пән бойынша алынған білімді қолдану, әртүрлі ситуацияларда 

дұрыс жөн таба білу. 

1) аудированиеде (тыңдауда) айғақ дәлелі бар кәсіби тақырыптағы 

баяндамалар мен хабарламаларды түсіну: егер баяндама тақырыбы 

жеткілікті таныс болса, егер оның бас кейіпкерлері кәсіби 

деңгейдегі айғақ дәлелі жеткілікті мәтіндерді түсініп сөйлеу-әдеби 

тілде сөйлесіп баяндама жасаса; кәсіби тақырыптағы оқу, ғылыми 

танымал киноларды түсінсе; 

2) оқуда кәсіби-бағдарланған мәтіндер мен ресми-іскер құжаттарды, 

коммуникативті міндеттерін және мазмұнды-концептуалды 

ақпаратты түсіну. 

3) жеке адам сөзінде (монологта) жектілікті және нақты кәсіби 

сұрақтар мәселесінде сөйлеу, өз кәсіби көзқарасын бағалап, 

ескертіп және ұсыныс жасай отырып аргументтеу; 

4) диалог жүргізуде,  оқушыға анық және толық қызығушылығын 

кеңінен арттыратын сұрақтар бойынша диалог жүргізу;  

5) жазуда, әдеби тіл нормаларына сай, кәсіби мағынасы бар ресми-

іскер мәтін жазу; оқушылардың қызығушылықтарын арттыратын 

баяндамалар мен эссе жазу; «иа» немесе «жоқ» көзқарастарын 

баяндау және сұрақтарды аша білу; аса қажетті оқиға және 

әсерлерді айқындай отырып хат жазу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 1,2 

Әдебиет 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. :ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  

2015. - 511 с. 15 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. 

А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. :ДеКонт+ ГИС.-

Ч.1. -  2014. - 639 с. 31 

4. Жүнісова, К. Қ. Қазақтілі [Текст]  :  ЖОО барлық 
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мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған 

оқуқұралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 

бет. – 100 

5. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Жаратылыстану-математикалық - EM 

Модульге жауапты адам Химия, физика және информатика мұғалімдері 

Модуль типі (блок атауы) ЖПММ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 10 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Математика, физика және химия -мектеп курсы 

Модуль мазмұны Математика, физика, химия 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

 физикалық, химиялық құбылыстарды, классикалық және 

заманауи физиканың теориясы мен заңдылықтарын, олардың 

математикалық сипаттамасын; бақылау әдістерінің физикалық және 

химиялық ғылыми негіздерін, пайдалы қазбалардың, шикізат және 

өңдеу өнімінің сапасын зерттеудегі өлшемдер және эксперименттер 

өткізуді; 

 химиялық байланыс табиғаты туралы теорияның дамуының 

негізгі ережелерін; 

  элемент топтарының негізгі сипаттамасын; 

- "тотығу", "тотықсыздану", "тотығу-тотықсыздану реакциясы" 

терминдерінің мағынасын; 

- органикалық қосылыстардың номенклатура негіздерін, байланыс  

типтерін, органикалық реакциялардағы аралық бөлшектерін. 

Электронды эффектілер, типтер, әр қосылыс класының 

органикалық реакциялардың механизмдерін; 

- органикалық қосылыстардың негізгі кластарының құрылымы, 

структурасы, қасиеттері, оларды қолданылуын. 

меңгеруі тиіс:  

- әртүрлі физикалық құралдардағы құбылыстар мен үдерістердің 

физикалық және химиялық негіздерін анықтау, оған байланысты 

қарапайым техникалық есеп жүргізуді. Негізгі физикалық және 

химиялық құралдарды қолдану, алынған эксперименталдық 

нәтижелерді толық талдау және өңдеуді. Кәсібі қызметінде осы 

әдістерді жетік меңгеру; 

- периодтық заңды қолдану, периодтық кестенің структурасы мен 

атом ішіндегі электронның таралуы арасындағы байланысты 

анықтай білу, периодтық жүйеде орналасуына байланысты әр 

элементтің негізгі конфигурациясын жаза білу; 

 заттың молекулярлы формуласын анықтағанда оларды есеп 

шығаруда қолдана білу, заттың молін грамм немесе атом, ион, 

молекула санына аудару; химиялық теңдеу және т.б. бойынша 

өнімнің шығуын санау; 

 тотығу-тотықсыздану реакциясын теңдестіру; 

 энергия түрлерін айыру және олардың алмасуын, реакцияның 

жүру бағытын анықтау; 
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 "жылдамдық константасы" терминінің мағынасын түсіндіру, 

білімді арттыру және толықтыру үшін емін-еркін анықтағыштар, 

ғылыми-техникалық, энциклопедиялық және басқа әдебиеттерді 

қолдану; 

дағдысы болуы керек:  

- өз пән саласындағы физикалық есептерді шешуде, техникалық 

құралдар мен жүйелерде физикалық құбылыстарды талдау 

әдістерінің; 

- негізгі химиялық түсініктер және химияның стехиометриялық 

заңдары; 

- термодинамиканың 1-ші және 2-ші заңы, атом құрылысы 

теориясының негізгі ережелері. 

Қауіпсіздік ережелерін сақтау және улы, өртқауіпті, жарылғыш, 

агресивті (минералдар, орагникалық қышқылдар, сілтілер), оңай 

жаңғыш және денсаулыққа қатты әсер тигізетін заттармен жұмыс 

істей білу.  

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 3 

Әдебиет 1. Гриффин Р. Менеджмент // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 768 бет 

2. Ильин В. А. Высшая математика : учеб. Для вузов / В. А. 

Ильин, А. В. Куркина.- 3-е изд., перераб. И доп.- М. : 

Проспект, 2016.- 600 с. 3 

3. Шаихова Б.К., Даутова З.С. Химияны оқытуда тарихи, 

экологиялық және аймақтық компоненттерді қолдану 

әдістемесі : оқулық.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017.- 182 бет.-12 экз 

4. Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясы химия және 

биология сабақтарында : : оқу құралы /М.Қ. Құрманәлиев, 

С.Ш. Жолымбетова, Г.К.Жұмашева, Б.А.Бастерова.-Алматы 

: Альманах, 2016.-122 бет.- 2 экз. 

5. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике [Текст]  : учеб. 

пособие / Т. Ш. Саликбаева. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 144 с. 

10 
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Модуль атауы мен шифры Кіріспе - Vvod 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Игисинова Ж.Т.; б.ғ.к., доцент Шарипханова А.С., 

биология кафедрасының аға оқытушы Карменова Б.К. және 

оқытушылар Кабатаева Ж.К. мен оразов А.Е. 

Модуль типі (блок атауы) МБММ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 16 

Кредит саны 12 (20) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1,2 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Жалпы биология (мектеп курсы), шет тілі 

Модуль мазмұны Зоология, ботаника, латын тілі, биометрия 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

жоғары және төменгі саты өсімдіктер 

таксондарының,саңырауқұлақтардың, қынаралдың, омыртқалы 
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және омыртқасыз жануарлар объектілерінің негізгі сипаттамасын, 

олардың құрылысын, даму циклін, әртүрлі мақсатта олардың 

қоданылуын; әртүрлі өсімдік топтарының және зоологиялық 

объектілердің даму жолдарын, олардың жүйеленуін; ботаникалық 

және зоологиялық терминологияны; осы объектілер туралы 

ғылымның теориялық және негізгі көзқарастары; әрәктеу 

сынамаларын алудағы әдістер; мәліметтерді қалыпқа келтіру; 

вариациялық қатарды құру; оларды графикалық суреттеу; негізгі 

параметрлердің көмегімен ортақ еселігінің сипаттамасы; 

салыстырмалы сипаттама; әртүрлі көрсеткіштердің нақты 

нәтижелері; биологиялық терминді құрастырушы – әсіресе 

ботаника мен зоологиядан, лексикалық және грамматикалық 

элементтер; 

меңгеруі тиіс:  

типтік кәсіби міндеттерді шешуде ботаникалық және зоологиялық 

зерттеулер (бақылау, жинау, суреттеу, идентификациялау, уақытша 

препараттар дайындау, микроскоп және бинокулярмен жұмыс 

істеу) жүргізу; жалпыға міндетті кәсіби ақпараттарды баяндау және 

сыни талдау; нақты объектіні практикалық зерттеуде оған жан 

жақты сипаттама беру; корреляциялық талдау жүргізу; белгі мен 

үдеріс арасында қарым қатынас орнату; сөздіктерді қолдану; 

өсімдік және жануар әлемінің топтарының атауларына 

граматикалық талдау жасау;  

дағдысы болуы керек:  

зертханалық ғылыми әдістер кешенінде және арнай әдебиеттермен 

өзіндік жұмыс атқара білу; өсімдік объектілерінің уақытша 

препараттарын жасау; алған нәтижені математикалық талдау; 

объектілерді сипаттау және анықтау; сөздіктерді қолдану; өсімдік 

және жануар әлемінің топтарының атауларына граматикалық 

талдау жасау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 1,2 

Әдебиет 1. Биометрия в MS EXCEL [Текст]  : учеб. пособие / Е. Я. 

Лебедько [и др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 172 

с. 1 

2. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. 

және Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 

155 бет. 

3. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений 

[Текст]  : практикум : учеб. пособие для СПО / Т. В. 

Жуйкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 181 

с. – 2 

4. Қарменова Б.Қ., Бурунбетова Қ.Қ. Омыртқалылар 

зоологиясының зертханалық жұмыстары : оқу-әдістемелік 

құрал.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013.-116 бет.-24 экз 

5. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Міндетті биологиялық - ОВ 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Игисинова Ж.Т.; аға оқытушы Абилова М.С. 

Модуль типі  (блок атауы) МБММ 
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 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 5 

Кредит саны 5 (9) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Жасуша биологиясы, ботаника 

Модуль мазмұны Өсімдіктер физиологиясы, микробиология 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

- органикалық дүниедегі микроағзалар орны және прокариоттардың 

эукариоттардан ерекшеліктері; түрді анықтауда қолданылатын 

бактериялардың морфологиялық типтерін, белгілерін; 

микроағзалардың жүйелеу негізін, ағзалар систематикасындағы 

орнын және өзгерістерін; микробиология зертханасындағы жұмыс 

ережесін,микроағзаларды өсіру ерекшкліктерін, қоректік орта 

даярлауды және залалсыздандыру әдістерін; микроағзаларды және 

олардың морфологиясын зерттеу үшін микропрепараттар даярлау 

әдістерін; ауа, су және топырақ микрофлорасының сандық сараптау 

әдістерін; 

- өсімдік организмдерінің негізгі функцияларын, физиологиялық 

процестерін, негзігі физиологиялық әдістемелерін білу; 

меңгеруі тиіс: 

-техникалық қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, микроағза 

культурасымен жұмыс жасау; теориялық білімді және 

микроағзаларды зерттеу әдістерін практикада қолдану;  

- өсімдіктердің физиологиялық әдісінің принциптерін білу; 

дағдысы болуы керек: 

- микроағзаларды бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жүйелеу, өсіру 

әдістерін қолдануға; 

- өсімдік обьектілерінің физиологиялық деңгейін білу, биология 

курстарындағы өсімдік физиологиясы бөлімінің әдістемесін үйрету. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 5 

Әдебиет 1. Физиология растений [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата 

: в 2 т. / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт. - (Бакалавр. Академический курс). Т. 2. 

- 2018. - 459 с. : ил. – ISBN  экз 1 

2. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А. 

Л. Ивчатов, В. И. Малов.- М.: ИНФРА-М5, 2011.- 218с.2 

3. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. 

Борисенко, А. А. Ванькова, Л. И. Войно.- М.: ИНФРА-М, 

2012.- 287с. 1 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Биологиялық зерттеулер - BI 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Китапбаева А.А., биология кафедрасының аға 

оқытушылары Абилова М.С. 

Модуль типі  (блок атауы) МБММ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3,4 
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Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника 

Модуль мазмұны Жасуша биологиясы, биологиялық зерттеулерді жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: 

- Жасушалар мен жасушааралық заттардың құрылымдық 

ұйымдастырылуының негізгі заңдылықтарын; ұлпалардың 

құрылымдық ұйымдастырылуының негізгі заңдылықтарын; 

ұлпалардың эмбрионалдық дамуының негізгі заңдылықтарын; әр 

түрлі мүшелерде олардың маманданулары нәтижесінде пайда 

болған ұлпалардың гисто-функционалдық ерекшеліктерін. 

- экологиялық білімнің концепциясын, мақсатын және міндетін, 

негізгі қағидаларын, нәтижені жоспарлау және үдеріс, қосымша 

білім беру мекемелерде экологиялық білім беруді жетекшілік ету; 

меңгеруі тиіс: 

- жарықоптикалық деңгейде жасушалардың ядросы мен 

цитоплазмасының құрылымдарын айыруға; препараттарда 

ұлпалардың жасушалық және жасушалық емес құрылымдарын тани 

білуді; электрондық микрофотосуреттерде жасушаның жалпы және 

арнайы органеллаларынтани білуді; мүшелердің ұлпалық 

элементтерін анықтауды. 

- қоршаған ортаның жағдайын бақылауда қолданбалы зерттеулерді 

жоспарлау, оған студенттерді қатыстыру және оларды нақты 

зерттеу жобаларда қолдану; 

дағдысы болуы керек: 

- оқу құралдарды қолдану, оқу және зерттеу практикасында 

көрнекілік материалдарды қолдану; микропрепараттарды, 

электрондық микрофоталарды және суреттерді оқи білу; зерттеу 

препараттарды ультраструктураларды суреттеу; арнайы оқу және 

ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу; цитологиялық ақпараттарды 

әртүрлі әдістермен қарастыру: сипаттау, схемалар, график т.б.; 

келешек кәсібінде алған теориялыө білімін практика жүзінде іске 

асыру. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 3,4 

Әдебиет 1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / 

С. С. Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272с. 10 

2. Викторова, Т. В. Биология : учеб. пособие для мед. вузов / 

Т. В. Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 

с. : ил. 3 

3. Проведение форсайтных исследований в области 

биозащиты и биобезопасности в Республике Казахстан 

[Текст]  :моногр. / Б. Б. Мамраев [и др.] ; М-во образования 

и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 151 

с. 10 
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Модуль атауы мен шифры Биоалуантүрлілік - Bior 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Китапбаева А.А., Прокопов К.П., Шарипханова А.С., 

биология кафедрасының аға оқытушылары Карменова Б.К. және 

Комекова Г.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 
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Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 4 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника 

Модуль мазмұны Өсімдіктер экологиясы, жануарлар экологиясы, дендрология 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

- өсімдіктер мен жануарлардың қарым қатынасы, өсімдіктер және 

жануарлар әлеміне адамзаттың әсері, мекен ететін ортаға  

бейімделуі, қоршаған ортаны қорғау шаралары, адамзаттың өсімдік 

және жануарлар әлеміне әсері, биосферадағы экологиядағы жүйенің 

өзгеруі; 

- Қазақстанда және ТМД территориясында өсетін, орман түзуші 

ағаш өсімдіктерінің түрлері; 

меңгеруі тиіс:  

- популяция мен биогеоценоздың принциптерін және 

байланыстарын, олардың функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктері сипаттау; 

- зерттелетін материалды талдау; өсімдіктер және жануарлар 

экологиясының негізгі ерекшеліктерін айқындай білу, популяция 

және биогеоценоздардың қалыптасуының негізгі заңдылықтары 

мен қағидаларын, олардың функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктері, Қазақстан биоресурсының заманау жағдайы, 

олардың антропогендік жағдайына байланысты өзгеруі, 

биоалуантүрлілікті сақтауда және табиғатты рационалды қолдануда 

алған теориялық білімді практика жүзінде қолдану; 

- Қазақстанда жерсіндірілген, орман түзуші ағаш өсімдіктерінің 

түрлері; фенологиялық бақылаудың әдістемесі; оқылған 

материалды анализдеу, салыстыра білу, дұрыс қорытынды шығару; 

ғылыми және оқулықты әдебиеттермен жұмыс істей білу; 

дағдысы болуы керек:  

- мектептегі табиғаттану жұмыстарын ұйымдастыру: сабақта, 

сабақтан тыс, танымжорықтар өткізуде, экологиялық жолдарды 

салуда; 

- ғылыми зерттеу әдістерінің негіздерінің; оқу жыне ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс істеу, нақты білім экология-биология және 

ресурс салаларында; алған теориялық білімді және практикалық 

зерттеу әдістерін практика жүзінде қолдана білудің; орман 

шаруашылығын қалыптастырудағы негізгі тұқым өнімділігін 

прогноздау; ағаш өсімдіктерінің ассартиментін таңдауды оның 

экологиясына сәйкес жүргізу; Қызыл Кітапқа енген ағаш 

өсімдіктері түрлерін сақтау бойынша шаралар қолдану; орман 

шаруашылығы мен елді мекендері көгалдандыру саласында 

қолдануда макромезо-микробелдердің әсері. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 4 

Әдебиет 1. Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум 

для СПО / В. Ф. Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. – 2 

2. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. 

- М. : Изд-во МГУ, 2011. - 799 с. : ил. 3 

3. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-144 бет.-15 экз 
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Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Зоологиялық практикум - ZP 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., профессор Прокопов К.П., биология кафедрасының аға 

оқытушылары Карменова Б.К. және Комекова Г.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, биогеография 

Модуль мазмұны Орнитология, паразитология, этология 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: негізгі түсініктерді, терминдерді және түсініктемелерді. 

Этология, негізгі жануар топтарының нерв жүйесінің құрылымын 

және сезу органдарының ерекшеліктерін, жануарлардың мінез-

құлқын бақылау жүйесін; мінез-құлықтың заңдылықтарын және 

эволюциясын; 

меңгеруі тиіс: ағзалардың әрекетін бақылау, оның мотивациясын 

анықтау, ағзалардың әр түрлі топтағы мінез арасындағы өзара 

байланысын анықтау, түсініктерді және қортындыларды дұрыс 

меңгеру; 

дағдысы болуы керек: психология негізін, жануарлардың 

құрылысы, олардың жүйеленуі, онтогенез және филогенез 

заңдылықтары, тұқым қуалаушылық белгілері және олардың 

дамуы, бір және әртүрлі ағза түрлерінің өзара, және қоршаған 

ортамен қарым-қатынастарын. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 7 

Әдебиет 1. Есжанов Б.Е. Орнитология. / С.С. Көбегенова, С.Т. 

Нұртазин – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 -272 б.  

2. Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.К., Омарова Ж.С. 

Паразитология: оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі 

бекіткен.- Алматы, 2011.-296 бет. 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Қоршаған ортаны қорғау - ЕР 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Китапбаева А.А., биология кафедрасының аға 

оқытушылары Комекова Г.К. и Абилова М.С. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, зоогеография, биологиялық ресурстарды 

рационалды қорғау 

Модуль мазмұны Экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша практикум, әлем 

флорасы мен фаунасы, қорықтануісі негіздері 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  
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- биоәралуандылықтың құрылуының заңдылықтарын, оның 

географиялық аумақтағы дифференциациясын, 

дифференциацияның әр түрлі кезеңдеріндегі флора мен фаунаның 

негізгі бағалау бірліктерін, экологиялық мониторинг жүйесі туралы 

білу керек; 

- өсімдіктер мен жануарлардың қарым қатынасы және, өсімдіктер 

мен жануарлар әлеміне адамзаттың әсері, мекен ететін ортаға 

өсімдік пен жануарлардың бейімделуі, қоршаған ортаны қорғау 

шаралары, адамзаттың өсімдік әлеміне әсері, биосферадағы 

экологиядағы жүйенің өзгеруі; 

- табиғи ресурстарды  анықтау әдістерін; табиғи ресурстарды 

бағалау әдістерін; табиғи ресурстарды қолдану және қорғау 

әдістерін; табиғатты қорғау заңнамасының негіздерін; табиғи 

ресурстардың маңызды түрлерін бағалау әдістерін білу керек; 

меңгеруі тиіс: 

- биоәралуандылықтың динамикасы мен күйін бағалау, 

әралуандылықтың табиғи және антропогендік факторлардың 

әсерінен өзгеруін болжай алу. 

- далалық және зертханалық жағдайда материалдарды жинақтау; 

- популяция мен биогеоценоздың принциптерін және 

байланыстарын, олардың функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктері сипаттау; 

- табиғат пен қоғам арасындағы байланысты; табиғатты 

пайдаланудың белгілі бір принциптерін үйрену; адам мен биосфера 

арасындағы байланыс; қорғалатын табиғи аймақтардағы қорықтың 

ролі мен орны; табиғи аймақтардағы қорықтың қоғамдағы ролі. 

дағдысы болуы керек: 

- ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысын меңгеруі қажет; 

- лабораториялық құралдармен жұмыс істей алу және далалық 

жағдайда ғылыми зерттеулер жүргізе білу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 7 

Әдебиет 1. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы : оқу құралы.-

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-

112 бет.-26 экз 

2. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік 

: оқу құралы.- Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 бет.-1 экз 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Ресурстану - RS 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Китапбаева А.А. и Прокопов К.П., биология 

кафедрасының аға оқытушысы Карменова Б.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредит саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5,6 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника 

Модуль мазмұны Зоогеография, Геоботаника 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

- білуі тиіс: аталмыш пәнге қатысты терминдер мен ұғымдарды 
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білуі қажет; зоогеографияның негізгі әдістерін білу; зоогеография 

мағұлматтары бойынша экологиялық мәселелерді шешу; 

морфогенезі өсімдіктер мен фитоценоздар қалыптастыру бөлу аса 

маңызды экологиялық факторлардың әсерін қарастыру; 

- меңгеруі тиіс: фитоценоздар динамикасы, жіктеу және ел 

үйлестіру фитоценоздар принциптерін құрамы мен құрылымын 

анықтау;  

дағдысы болуы керек: Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік 

менеджмент құзіреттіліктерінің қалыптасуына бағытталған. 

- дағдылануы тиіс: классификация жасауды. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 5,6 

Әдебиет 1. Абишева Т.О. Биогеография негіздері  : оқулық / 

Т.О.Абишева. - Алматы : TechSmith, 2018. - 284 бет. – 15 

экз.  

2. Мамытов Ж.Ү., Сағымбай Ө.Ж., Базарбаева Т.А., 

Темірбаева К.А. Биогеографиялық терминдердің орысша-

қазақша түсіндірме сөздігі.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-77 бет.-2 экз. 

3. Байкенжеева А. Геоботаника : оқу құралы.- Астана : 

Фолиант, 2013.-176 бет.-35 экз 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Негізгі биологиялық 1 – ВВ1 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Китапбаева А.А., биология кафедрасының аға 

оқытушылары Абилова М.С. және Комекова Г.К.; оқытушы 

Кабатаева Ж.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 10 

Кредит саны 10 (17) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, жасуша биологиясы 

Модуль мазмұны Жалпы генетика, биофизика, биологиялық ресурстарды рационалды 

қолдану 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: 

- құрылымдық функционалдық генетикалық материалдың 

ерекшеліктері және тұқым қуалау ақпаратының молекулярлы 

механизмдері; тұқым қуалаудың және өзгергіштіктің 

заңдылықтары; адам генетикасының негізгі ережелері, популяция 

генетикасы, генетика негіздері және селекция әдістері; 

- биофизиканың негізгі құралдары мен әдістері, биофизика 

әдістерінің мәні, мазмұны және құрылымы; биологиялық 

объектілердің жалпылау заңдылықтары және зерттеу әдістері; 

биофизиканың әдістері, нысандары мен құралдары; 

биологиялық ресурстарды рационалды қолдану принциптерін; 

ресурстарды қолдану проблемаларын, оларды қалыпқа келтіру 

принциптері мен әдістерін; 

меңгеруі тиіс: 

- генетикадан заманауи ақпараттарды біле білу, тұқым қуалау және 

өзгергіштік бойынша модельді зерттеулердегі талдауларды дұрыс 



П ВКГУ 011-15 

жүргізу, генетикалық есептерді дұрыс шығару және орындау; 

- биологиялық объектілерді кәсіби зерттеуде оптималды модельді 

таңдай білу; 

- биологиялық ресурстарды рационалды қолдану жөніндегі іс-

шараларды жоспарлау және өткізу; шаруашылық және экологиялық 

қызығушылықтарды ақылға қонымды қолдану; 

дағдысы болуы керек: 

- биологиялық үдерістерді түсіндіру үшін генетиканың заңдарын 

қолдана білу, генетикалық есептері шешу; болашақ кәсібінде 

теориялық білім мен дағдыны практика жүзінде қолдана білу; 

- адамзаттың эволюциясы жолындағы табиғи ортадағы өзерістерді; 

биологиялық ресурстардың экономикасы 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 5 

Әдебиет 1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 

с. 3 

2. Общая селекция растений [Текст]  : учеб. для вузов / Ю. Б. 

Коновалов [и др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 

480 с. : ил. - 1 

3. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 

с. 

4. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік 

: оқу құралы.- Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 бет.-1 экз 

5. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Негізгі биологиялық 2 – ВВ2 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Китапбаева А.А. және Прокопов К.П., биология 

кафедрасының аға оқытушылары Карменова Б.К.; оқытушы 

Кабатаева Ж.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредит саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, жасуша биологиясы 

Модуль мазмұны Эволюциялық ілім, Қазақстанның биологиялық алуантүрллілігі 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: 

- тіршіліктің пайда болуы мен эволюциясы туралы; жаратылыстану 

ғылымдарының бірегейлігі мен жаратылыстанудың дамуының 

аяқталмағандығын; табиғаттың тұрақтылығы мен үздіксіщдігі 

туралы; табиғаттағы динамикалық және статистикалық 

заңдылықтар туралы; табиғат нысандарының жеке және ұжымдық 

сипаттамасы туралы білуі тиіс; 

- негізгі түсініктер, биологиялық алуантүрліліктің заңдары мен 

заңдылықтары және ғылыми проблемалары; 
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меңгеруі тиіс:  

жаратылыстанудың негізгі этаптары туралы және заманауи 

жаратылыстанудың ерекшеліктері туралы ой тұжырымдай алуы; 

кеңістік пен уақыт туралы концепцияны дәлелдей алуы; 

симметриялар принциптері мен сақталу заңдарын білуі; табиғаттың 

корпускулярлы және континуальды сипаттамасын бере білуі тиіс; 

дағдысы болуы керек: уақыт пен кеңістікте тірі дүниенің 

ұйымдасуының түрлі деңгейінде биологиялық үрдістердің жүру 

заңдылықтарын анықтауда арнайы биологиялық пәндердің 

мәліметтерін қолдана білу; Жер шарының фауналық облыстарға 

бөлінуі. Ареалды картаға түсіру. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 6 

Әдебиет 1. Биология [Текст]  : современный курс / под ред А. Ф. 

Никитина. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 

494 с. : ил. 8 

2. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы : оқу құралы.-

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-

112 бет.-26 экз  

3. Биоразнообразие растительного мира [Текст] : 

практический курс : учеб. пособие / З. А. Инелова ; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 210 

с. – ISBN экз 2 

4. Охрана окружающей среды [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л. И. Егоренков. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 256 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN экз 5 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Өсімдікті қорғау және топырақтану - PPSS 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Игисинова Ж.Т.және Шарипханова А.С., биология 

кафедрасының аға оқытушысы КомековаГ.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Жасуша биологиясы, микробиология 

Модуль мазмұны Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен, фитопатология, 

топырақ биотасы 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: 

- топырақтың пайда болу негіздерін, топырақтың кұрамын, 

құраласын және қасиеттерін, географиялық таралу заңдылықтарын, 

деградациядан топырақты қорғау; 

- топырақтың тірі әлемінің алуантүрлілігі, негізгі элементтердің 

айналуындағы биотаның кебір топтарының ролі, топырақ 

биотасының қоршаған ортамен қарым қатынасы, топырақ 

биологиясының негізгі білімдері туралы ақпараттануы; топырақ 

биологиясы бағытындағы далалық және зертханалық ғылыми 

зерттеулерді орындаудағы замануи аппаратураларды қолдана білу; 

- курстың негізгі спецификалық терминдерін; өсімдік ауруын 

туғызатын қоздырғыштардың биологиясы мен экологиясын; ауру 
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ағзалармен жарақаттанған өсімдіктердің негізгі белгілерін; 

фитопатологияны тудыратын ағзаларға қарсы күрес шараларын; 

меңгеруі тиіс: 

- топырақтың морфологиялық қасиеттерін танып баламалау; 

- топырақтың биологиялық белсенділік көрсеткішін анықтау, 

топырақ микроағзаларын бақылап, шығарып санай алу, өсімдік 

қалдықтарының құрамдық бөлімдерінің ыдырау үдерістерінің 

белсенділігін анықтау, топырақ биологиясының әртүрлі бөлімдері 

бойынша өз еркімен зертханалық және далалық зерттеулер өткізу; 

алған білімді ғылыми, өндірістік және практикалық міндеттерді 

шешуге қолдану; 

- алған білімді теориялық және практикалық мәселелерді шешу 

үшін қолдану 

- қоршаған орта күйін, ағаш тектес және өсімдіктердің ауру 

деңгейлерін талдау; 

дағдысы болуы керек: 

- топырақтың гидрологиялық үдерістерін модельдеу және болжау; 

- топырақ объетілерінің құрамы, құрылымын, сапасын зерттеу, 

қоршаған ортадағы орны, практика мен теория білімін және 

далалық зерттеу әдістерді, жоспарлау, экспериментті өткізу және 

өңдеу, түсіну, алған ақпаратты критикалық анализдеп айта білу, 

профильді пәндерді меңгеру үшін топырақ биологиясы 

бағытындағы мамандандырылған білімді қолдану; 

- өсімдікте ауру тудыратын қоздырғыштарды анықтап, олардың 

алдын алу мен ауруға шалдыққан өсімдіктерден басқа таза 

өсімдіктерге залал жұқпауын қадағалауға, күрес шараларын 

қолдана білуге. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 6 

Әдебиет 1. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз 

2. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 

экз 

3. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 

2013.-416 бет.-10 экз 

4. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / 

С. С. Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272с. 10  

5. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: 

выгоды и риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. 

Рахимбаев ; М-во образования и науки РК, Ин-т биологии и 

биотехнологии растений. - Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Биологиялық практикум - ВР 

Модульге жауапты адам биология кафедрасының аға оқытушылары Карменова Б.К. және 

Комекова Г.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 



П ВКГУ 011-15 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, экология және қоршаған ортаны қорғау 

бойынша практикум 

Модуль мазмұны Гельминтология, өсімдікшаруашылық негіздері, популяциялық 

экология 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: 

- гельминттердің негізгі морфологиялық, физиологиялық және 

экологиялық сипаттамасын; адамда, жануарларда және 

өсімдіктерде олардың туғызатың негізгі ауруларын; гельминттер 

туғызатың ауруларды, аурудың белгілерін және сойып қарағандағы 

белгілерін; олармен ең тиімді күрес шараларын білу керек; 

- зауыт өмір факторлар және ауыл шаруашылығы заңдары, 

арамшөптер өзінің өсіп, тиімді ауыспалы егіс дақылдарының тәсілі 

ретінде, олармен айналысатын компоненттерін мен әдістерін, 

агрофитоценоздың өнімділігі және топырақ құнарлылығын, 

топырақ қорғау әдістері және ресурс топырақ жүйелердің әдістерін 

көбейту; ресурстың топырақ сақтау өңдеу жүйелері үшін тәсілдері 

мен әдістері; технологиялар мен органикалық және минералды 

тыңайтқыштарды пайдаланудың негізгі түрлері; 

- өсімдіктер мен жануарлардың қарым қатынасы және, өсімдіктер 

мен жануарлар әлеміне адамзаттың әсері, мекен ететін ортаға 

өсімдік пен жануарлардың бейімделуі, қоршаған ортаны қорғау 

шаралары, адамзаттың өсімдік әлеміне әсері, биосферадағы 

экологиядағы жүйенің өзгеруі; 

меңгеруі тиіс: 

- құрттар әртүрлі кластарының жалпы белгілерін, қызметін және 

құрылысын ажырату; олар туғызатын ауру белгілерін және сойып 

қарағандағы белгілерін өткізу; 

- популяция мен биогеоценоздың принциптерін және 

байланыстарын, олардың функционалдық және құрылымдық 

ерекшеліктері сипаттау; 

- ағымдағы шаруашылық жоспарлау мен болжау бұл дағдыларын 

қолдану мақсатында ауыл шаруашылығы жүйелері, өсімдік айналу 

тиімділігі мен өнімділігін, эрозияға қарсыіс-шаралар, зиянкестер, 

ауруларымен және арамшөптермен өсімдіктерді қорғау жолдарын, 

жердi мелиорациялау әдістері ментопырақ құнарлылығын жақсарту 

үшін басқа шаралардың тиімділігін анықтау, сондай-ақ 

перспективалы өз әдісі жоспарлау және АӨК әлеуметтік-

экономикалық және технологиялық даму болжау; 

дағдысы болуы керек: 

- жер реформасын айтарлықтай, мәртебесі және болашағы; мәні, 

аграрлық секторда жер қатынастарын мемлекеттік және дамыту; 

мақсатта ғылыми-өндірістік бағдарламаның негізгі бөлімдерінің 

мазмұны «Құнарлылығын». 

- популяциялық экологидан ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу 

дағдысын меңгеруі қажет; 

- өздік зерттеу тәжірибеде алынған теориялық білімді және 

практикалық дағдыларын қолдануға дағдылану. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 7 

Әдебиет 1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу 

құралы.- Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз 

2. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 
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Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана 

: Арман-ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз 

3. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз 

4. Иванова, Т. Г. География почв с основами почвоведения 

[Текст]  : учеб. пособие для СПО / Т. Г. Иванова, И. С. 

Синицын. - М. : Юрайт, 2018. - 250 с. 2 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Тереңдетілген биологиялық - UB 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., профессор Прокопов К.П., биология кафедрасының аға 

оқытушысы Карменова Б.К.; оқытушы Кабатаева Ж.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредит саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, биологиялық ресурстарды рационалды қолдану 

Модуль мазмұны Қазіргі жаратылыстану концепциясы, су биоәралуандылық және 

аквокультура 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент 

білуі керек: 

-  тіршіліктің пайда болуы мен эволюциясы туралы; жаратылыстану 

ғылымдарының бірегейлігі мен жаратылыстанудың дамуының 

аяқталмағандығын; табиғаттың тұрақтылығы мен үздіксіщдігі 

туралы; табиғаттағы динамикалық және статистикалық 

заңдылықтар туралы; табиғат нысандарының жеке және ұжымдық 

сипаттамасы туралы білуі тиіс; 

- судың биоәралуандылық, тұрақты гидробионттың 

қалыптасуындағы биоәралуандылықтың орнын, негізгі ұғымдарды, 

заңдар мен заңнамаларды; қазіргі этаптағы балықшаруашылық 

және аквокультура саласындағы Қазақстан Республикасының 

саясат мазмұнын, оның аспектілері, аквакультура болашағы туралы 

ұсыныстар, олармен байланысты балықшаруашылық зерттеулердің 

негізгі бағыттарының ғылыми проблемаларын; аквокультураның 

даму перспективасы мен жағдайы және оныменбайланысты 

ғылыми проблемаларын; 

Істей алуы керек: 

- жаратылыстанудың негізгі этаптары туралы және заманауи 

жаратылыстанудың ерекшеліктері туралы ой тұжырымдай алуы; 

кеңістік пен уақыт туралы концепцияны дәлелдей алуы; 

симметриялар принциптері мен сақталу заңдарын білуі; табиғаттың 

корпускулярлы және континуальды сипаттамасын бере білуі тиіс; 

- су экосистемасын жағдайын сипаттай алуы, гидробиоценоздың 

тіршілік етуінің заңдылықтары мен принциптерін, 

гидробионттардың тіршілік формаларының ерекшеліктерін, су 

экосистемасындағы құрылымдар мен олардың популяцияларын 

сипаттай алуы; ғылыми зерттеу нәтижелерін талдау және олардың 

аквокультураның даму деңгейіне әсері; кәсіби региондардағы 

әртүрлі тарихи даму кезеңдердегі аквокультуралардың 

екершеліктерін түсіну және түсіндіру, олардың себебі және 

әлеуметтік-экономикалық проблемалары.  

дағдылануы керек : ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысын 
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меңгеруі қажет; биологиялық сынақтарды талдау және сынақтарды 

алу; биологиялық алуантүрлілікті сипаттау және дағдыларды 

қалыптастыру, ақпараттардың сандық өңдеуде заманауй әдістермен 

оларды бағалау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 6 

Әдебиет 1. Бондарев, в. П. Концепции современного естествознания 

[текст]  : учеб. Для вузов / в. П. Бондарев. - 2-е изд., 

перераб. И доп. - м. : альфа- м ; [б. М.] : инфра - м, 2011. - 

511 с. 2 

2. Концепции современного естествознания : учеб. Пособие 

для вузов / под общ. Ред. С. И. Самыгина.- м.: кнорус, 

2015.- 464 с. 5 

3. Найдыш, в. М. Концепции современного естествознания 

[текст]  : учеб. Для вузов / в. М. Найдыш. - изд. 3-е, перераб. 

И доп. - м. : альфа- м ; [б. М.] : инфра - м, 2011. - 704 с. – 1 

4. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Гидробиологиялық - Hydr 

Модульге жауапты адам биология кафедрасының аға оқытушысы Карменова Б.К.; оқытушы 

Кабатаева Ж.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 4 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, латын тілі 

Модуль мазмұны Гидробиология, гидроэкология, лимнология 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

- сулы ортаның абиотикалық факторлары, температура, тұздылық, 

оттегімен қамтамасыз етуі, жарық, сутегінің көрсеткіші (РН); 

әртүрлі су қоймаларының оттегі мен РН; біріншіреттік және екінші 

реттік өнімдер және оларды анықтау әдістерін; 

биолимнологическую структуру гидросфераның 

биолимнологиялық құрылымы; население литораль, бенталь және 

профундальды мекен етушілер; су қойламарының тазаруын 

қамтамасыз ететін гидробионттар топтарын; 

- гидросфера туралы жалпы мәлімет, гидробионттардың 

гидрологиялық және физико-химиялық тіршілік жағдайы; 

гидробионттардың негізгі топтары; мекен ету ортасына бейімделу 

негіздері; қоректену ерекшеліктері және қоректенудегі қарым 

қатынас. Қоректенуге байланысты су ағзаларының жүйеленуі; 

- лимнологияның жалпы теориялық және тәжірибелік неізін білуі 

керек; ежелгі құрлықтықтардың мұздау кезеңіндегі көл 

бассейндерін қалыптастыру заңдылықтарын; Казахстан көлдерінің 

негізгі региондық ерекшеліктерін; заманауй жағдайында көлдердің 

гидрологиялық режимдерінің қалыптасуының заңдылықтарын, 

көлдерді зерттеудегі негізгі далалық және зертханалық әдістерін; 
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көлдердің эвтрофирлеуіндегі антропогендік және табиғи 

заңдылықтарын; көлдерді қорғаудың негізгі жалпы және 

регионалды қағидаларын; 

істей алуы қажет:  

- абиотикалық факторлар динамикасы бойынша гидроэкожүйенің 

типін анықтау; индикаторлар түрлерінің топтамасын 

(фитопланктон, зоопланктон және зообентос); сандық 

көрсеткіштерін есептеу (санын, биомассасын, өнімділігін)  және 

доминантты гидробионттар популяциясын белгілеу; 

- салмақ және жасына байланысты статистикалық көрсеткіштерді 

сипаттау және есеп жүргізу; экспедициялық және стационарлық 

зерттеулер жүргізу; тағамдық зерттеулер; 

- сумен қамтамасыз ету үшін су қоймаларын пайдалану сұрақтарын 

шеше алуы,  

- көлдің гидрологиялық режимінің әдеби, фондтық және 

статистикалық жағдайының кадастрларына талдау жүргізу; 

заманауй зерттеу әдістері мен ГИС-техноллгияларды қолдана 

отырып көлге батиметриялық тексеру және кешендік 

лимнологиялық сипаттама жүргізу; антропогендік пресс 

жағдайында көлдердің дамуының жағдайын болжамалау; көлдерді 

қорғау және рационалды қолдануға ұсынымдар дайындау; 

дағдылануы тиіс:  

- гидробиологиялық, гидроэкологиялық және лимнологиялық 

зерттеулер жүргізуге қажетті әдістер мен тәсілдерді қолдануға 

дағдылануы керек. 

- -су объектілерінде жұмыс атқару және қауіпсіздық ережелеріне 

қойылатын талаптарды орындауға дағдылану; далалық зерттеулерді 

ұйымдастыру және жүргізу әдістері мен материалдарды 

камеральды өңдеуге; гидробиологиялық ғылыми құжаттарды 

жүргізуге дағдылану. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 4 

Әдебиет 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - 

Алматы :Бастау, 2013. - 324 с. 10 

2. Жалпы гидробиология [Текст] : оқу құралы / Қ. Ж. 

Сейтбаев. - Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. - (Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы). – ISBN  экз 50 

3. Жалпы гидробиология [Текст] : оқу құралы / Б. Қ. 

Минсаринова, Б. Е. Есжанов. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2017. - 438 бет. – ISBN экз 5 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Арнайы биологиялық 1- BS1 

Модульге жауапты адам биология кафедрасының аға оқытушысы Абилова М.С. және 

оқытушы Ахмадиева К.Б. 

Модуль типі (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 10 

Кредит саны 10 (17) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, латын тілі, жасуша биологиясы 
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Модуль мазмұны Генетика және өсімдіктер селекциясы, гистология, жеке даму 

биологиясы 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс:  

- жасушалар мен жасушааралық заттардың құрылымдық 

ұйымдастырылуының негізгі заңдылықтарын; 

- ұлпалардың құрылымдық ұйымдастырылуының негізгі 

заңдылықтарын; 

- ұлпалардың эмбрионалдық дамуының негізгі заңдылықтарын; 

- әр түрлі мүшелерде олардың маманданулары нәтижесінде пайда 

болған ұлпалардың гисто-функционалдық ерекшеліктерін. 

- онтогенездің негізгі этаптарын, гисто- және органогенезді, 

цитожіктелу және морфогенезді, дамудың реттелуін, дамудың 

негізінде жатқан молекулалық-генетикалық механизмдерін, дұрыс 

және бұрыс дамуын,. даму биологиясының теориялық және 

қолданбалы аспектілерін; 

- білуі тиіс: генетикалық заңдылықтарды, тұқым қуалау процессінің 

эволюциясын білу;  

меңгеруі тиіс: 

- жарықоптикалық деңгейде жасушалардың ядросы мен 

цитоплазмасының құрылымдарын айыруға; 

- препараттарда ұлпалардың жасушалық және жасушалық емес 

құрылымдарын тани білуді; 

- электрондық микрофотосуреттерде жасушаның жалпы және 

арнайы органеллаларынтани білуді; 

- мүшелердің ұлпалық элементтерін анықтауды. 

- генетикалық есептеулерді шеше білуі тиіс; 

- ағза дамуын сипаттау; 

дағдысы болуы керек: 

- гистологиялық препараттарды микроскопиялау; 

- гистологиялық препараттарды сала білу; 

- гистологиямен жұмыс, репродуктивті жүйемен жұмыс, аналық 

және аталық жыныс клеткаларының дамуының әртүрлі сатыларын 

сипаттау; 

- Мендель, Морган заңдарын практикалық, зертханалық 

жұмыстарда қолдана білу. 

- теориялық білімін болашақ кәсібінде практика жүзінде қолдана 

білуі тиіс. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 5 

Әдебиет 1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 

с. 3 

2. Общая селекция растений [Текст]  : учеб. для вузов / Ю. Б. 

Коновалов [и др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 

480 с. : ил. - 1 

3. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 

с. 

4. Нуртазин, С. Т. Биология индивидуального развития 

[Текст]  : учеб. для вузов / С. Т. Сабыров, Э. Б. Всеволодов ; 

М-во образования и науки РК, КазНУ им. аль-Фараби. - 

Изд. 2-е, доп. - Алматы : Қазақ  университетi, 2011. - 294 с. : 

ил. 3 

Жаңартылды  2018 
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Модуль атауы мен шифры Арнайы биологиялық 2 – BS2 

Модульге жауапты адам Биология кафедрасының аға оқытушылары Карменова Б.К. және 

Комекова Г.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника 

Модуль мазмұны Ихтиология, ихтиопаталогия, өсімдіктер интродукциясы 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі керек:  

- ихтиопатологияның негізгі бөлімдері мен заманауй жағдайын, 

балықтардың шығу тарихын, анатомиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерін, қоршаған орта жағдайында бейімделуі мен 

талаптарына, ихтиофауна жүйесін, балықтардың түрлік құрамын, 

жынысын, жасын анықтауды білуі керек. Балықтардың ауруымен 

оның алдын алуды, қауіпті бактериялар мен токсиндерді таратушы 

балықтарды, адам және жануарлар гельминттерін таратушы 

балықтарды білуі керек.  

- интродукцияланған өсімдіктердің сол ортаға бейімделуін олардың 

морфо-физиологиялық қасиеттерінің ерекшеліктерімен танысып 

білу; 

істей алуы керек:  

- балық түрлерін, сондай-ақ балықтардың зоологиялық таксономия 

жүйесіндегі өз орнын ажырата білу; Балық шаруашылықтардағы 

балық ауруларын алдын алу (профилактика). Қазіргі кезде әр түрлі 

балық шаруашылықтарда балықтардың ауруларының алдыналу 

және терапия ерекшеліктері. Өнеркәсіптік типтегі балық 

шаруашылықтарында балық ауруларын бақылау ерекшеліктері 

және заманауи әдістері. 

- интродукцияланған өсімдіктердің кеппешөп материалдарын жасап 

оларды анықтау; 

дағдылануы керек:  

- ихтиология мен аквокультура үшін балық және басқа 

гидробионттардың ауруларын зерттеудегі маңыздылығын айыру. 

«Эпизоотиялық үдеріс» түсініктемесі, көріну формасы, оның 

жүйелілігі. Эпизоотиялық үдерістің пайда болуына әсер ететін 

факторлар. Аурулардың таралу жолдары. Эпизоотиялық 

маусымдылығы және кезеңділігі. Энзоотия және эпизоотия 

түсініктемесі, эпизотия динамикасы; 

- интродукцияланған өсімдіктерді ғылыми зерттеу әдістерімен  

бағалау, зерттеу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 6 

Әдебиет 1. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар 

алуантүрлілігі және ихтиология негіздері : оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті, 2009.- 248 бет.-5 экз 

2. Ихтиопатология [Текст]  : учеб. для вузов / С. Т. Сабыров, 

Э. Б. Всеволодов ; М-во образования и науки РК, КазНУ 

им. аль-Фараби. - Изд. 2-е, доп. - Алматы : Қазақ  



П ВКГУ 011-15 

университетi, 2011. - 294 с. : ил. 3 

3. Мамыкова, Р. У. Интродукция лекарственных растений в 

предгорной зоне юга Казахстана [Текст]  : [моногр.] / Р. У. 

Мамыкова. - Шымкент : Әлем, 2012. - 136 с. : ил. 1 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Энтомология және Қазақстан ресурстары - ERK 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Шарипханова А.С., биология кафедрасының аға 

оқытушысы Карменова Б.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредит саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5,6 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, латын тілі 

Модуль мазмұны Энтомология, Казахстан және ШҚО биогеографиясы 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі керек: 

- насекомдардың түр құрамын, морфологиясын, биологиясын; 

систематикасын, көбею экологиясын, жәндіктерге экологиялық 

факторлардың әсер ету механизмін; насекомдар класының 

өркендеуін себебін, мекен ету ортасына бейімделушілігін білу;  

- негізгі даму сатыларын, өсімдіктердің жер бетінде географиялық 

таралу заңдылықтарын, ШҚО және Қазақстанда таралу 

ерекшеліктерін;  

істей алуы қажет:  

- мекен ету ортасында насекомдарды жинау және санақ жүргізу 

әдістерін қолдана білу; экожүйедегі насекомдарды қорғау және 

синантропты, ауру тарататын түрлерін тежей білу; 

- ареал туралы ұғымды, ареалдар түрлерін, флора және фауна 

ұғымдарын, жер шарының фауналық және флоралық 

аудандастырылуын, материктер мен аралдар фаунасын ажырату. 

дағдылануы тиіс:  

- насекомдар экологиясының негізгі ұғымдарын. 

- биогеографиядан ғылыми жұмыстар жүргізуге.   

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 5,6 

Әдебиет 1. Абишева Т.О. Биогеография негіздері  : оқулық / 

Т.О.Абишева. - Алматы : TechSmith, 2018. - 284 бет. – 15 

экз.  

2. Мамытов Ж.Ү., Сағымбай Ө.Ж., Базарбаева Т.А., 

Темірбаева К.А. Биогеографиялық терминдердің орысша-

қазақша түсіндірме сөздігі.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-77 бет.-2 экз. 

3. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. 

Ашықбаев, Б. А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 

бет.-10 экз 

Жаңартылды  2018 

 

 

Модуль атауы мен шифры Экожүйелерді зерттеу әдістері - MSE 

Модульге жауапты адам Б.ғ.к., доцент Китапбаева А.А., биология кафедрасының аға 
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оқытушысы Карменова Б.К.; оқытушы Кабатаева Ж.К. 

Модуль типі  (блок атауы) ББМҮТМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Зоология, биологиялық ресурстарды рационалды қолдану, 

гидробиология, гидроэкология 

Модуль мазмұны Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, су сапасын биологиялық 

бағалау әдістері, су нысандарының экологиялық мониторингі 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: негізгі суды биотестілеудің әдістері мен тәсілдерін, 

экспресс әдістерді білуі қажет; судың улылығын анықтайтын 

экспресс тестерді білуі қажет; аймақтық, жергілікті аймақтардың 

экологиялық проблемаларын және экожүйе құрылымын 

бұзушылықтарды жою шараларын ұйымдастыру, жер шарының 

табиғи аймағының сандық және сапалық көрсеткіштерімен 

анықтау; 

меңгеруі тиіс: негізгі балдырлардың өсуі арқылы анықталатын 

шұғыл биотестердің ерекшеліктерін меңгеру, модельді 

токсиканттарды қолданып балдырларға токсикологиялық тестілеу 

жүргізуді меңгеру; Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарын 

ұйымдастыру және басқару принциптері туралы; білімдерін 

өсімдіктер мен жануарлар дүниесі қорғау шараларын білу; 

дағдысы болуы керек: балдырларды қолданатын биотест арқылы 

табиғи судың токсиндік деңгейін анықтау дағдысын қалыптастыру, 

топырақ сынамаларының токсиндік деңгейін анықтау дағдысын 

қалыптастыру, қалдық сулардың залалды деңгейін анықтауға 

дағдылану; модельдік токсикантты қолданып балдырлармен 

таксикологиялық тәжірибелер жүргізе білу дағдысын 

қалыптастыру. табиғатты тиімді пайдалану мен қорғау аумағында 

қолданбалы зерттеулерді өткізуді қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 7 

Әдебиет 1. Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология [Текст]  : учеб. 

для сред. спец. учеб. заведений / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. 

- М. : ИНФРА - М, 2011. - 217 с. 2 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 1 

3. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. 

Ашықбаев, Б. А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 

бет.-10 экз 

4. Карменова, Б. Қ. Бунақденелілер биологиясы  : монография 

/ Б. Қ. Карменова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 141 бет. – 2 экз 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Рухани-өнегелі 

Модульге жауапты адам  

Модуль типі  (блок атауы) БШШТМ 

 Модуль деңгейі ВА 
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Аптадағы сағат саны 5 

Кредит саны 5 (9) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3,4 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Қазақстанның қазіргі заман тарихы, саясаттану-әлеуметтану 

Модуль мазмұны Дінтану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: 

дінтанудың теориялық негіздерін, құндылық жүйесін, дүниежүзі 

діннің этикалық нормаларын, олардың қоғамды, соның ішінде 

Қазақстанды, дамытудағы маңызы; Қазақстандағы 

конфессияаралық бітімгершіліктің принциптері, антикоррупциялық 

мәдениеттің негізгі түсініктері, халықаралық және ұлттық 

қағадалар, әртүрлі әлеуметтік топтардағы антикоррупциялық 

мәдениетті қалыптастырудағы негізгі көзқарастар, әртүрлі саладағы 

коррупциялық заңды бұзушылықтағы жауапкершілік мөлшерлері. 

меңгеруі тиіс:  

кәдімгі өмірде және кәсіби қызметінде нақты ситуацияны 

пайымдауда дінтану көзқарасты қолдану; заманауи қоғамда өз 

бетімен және ұжыммен діни өмір туралы сұрақтарды пайымдау, 

алған білімді талдауда қолдану; құқықтық және әлеуметтік 

коррупцияға қарсы және әлеуметтік құбылыс ретінде кұресуде, 

антикоррупциялық мәдени қоғамды қалыптастыруда мемлекеттік 

жетекшілік органдарының қызметін; 

дағдысы болуы керек: әртүрлі көзердегі дін туралы ақпаратты 

талдау; коррупцияны қоғамдағы халықаралық және ұлттық 

контекстіде әлеуметтік-саясаттық элемент ретінде анықтау, 

мемлекеттік өкімет органдарының қызметін талдау, коррупцияға 

қарсы салада әлеуметтік және қоғамдық ұйымдарға қатысу, әртүрлі 

әлеуметтік салаларда антикоррупциялық мәдениетті 

қалыптастыруға дағдылау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 3,4 

Әдебиет 1. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / 

А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - 

Алматы : TechSmith, 2018. - 96 бет.15 экз. 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / 

А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - 

Алматы : Отан, 2017. -1146 бет.- 50 экз. 

3. Діни философия : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова [және т. б.]. 

- Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 228 бет. – 10 экз 

4. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - 

Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с. 18 

5. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для 

бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., 

испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 с. 2 

Жаңартылды  2018 

 

 

Модуль атауы мен шифры Қосымша модуль 

Модульге жауапты адам Кафедра информатики и физической культуры и спорта 
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Модуль типі (блок атауы) ҚМ 

Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредит саны 3 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1 – ақпараттық мәдениет негіздері 

1-4 – дене шынықтыру 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Информатика, мектеп дене шынықтыру пәні 

Модуль мазмұны Ақпараттық мәдениет негіздері, дене шынықтыру 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: кітапханашылардың ұсынатын ақпараттық 

басылымдардың номенклатурасын, қызметін, деректер базасын, 

дене шынықтырудың мектепке дейінгі балалар мен жасөспірімдерді 

тәрбиелеудегі рөлі;  

меңгеруі тиіс: ақпараттық қажеттілікті тұжырымдау және анықтау; 

өсіп келе жатқан ұрпақ арасында ұйымдастырушылық-жаппай 

жұмыстарды жүзеге асыру; 

дағдысы болуы керек: қолданылған әдебиеттер тізімін рәсімдеу 

әдістерін білу; ақпарттық іздеудің оптималды алгоритмын, 

автоматтандырылған режимде библиографиялық деректер 

базасында әдебиетті табу; жаппай іс-шараларды өткізуде дене 

шынықтыру тәрбие үдерісін жоспарлау, бақылау және өткізу. 

Қорытынды бақылау түрі есеп 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 1-7 

Әдебиет 1. Baimukhamedov M. F.Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty :Bastau, 2013. - 288 p.-20  

2. Information and communication technologies textbook : in 2 

part = Информационно-коммуникационные технологии : 

учебник : в 2 ч.  : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; 

International Information Technology University . - Almaty : 

IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 622 с-15 экз 

3. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі 

[Текст] : оқу құралы / Т.А.Ботагариев ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. - 240 бет. – 

ISBN экз 15 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Оқу - MP 

Модульге жауапты адам Оқу іс-тәжірибе жетекшілері 

Модуль типі  (блок атауы) ПМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 2 

Кредит саны 2 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Студенттер саны 4 

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, латын тілі 

Модуль мазмұны Оқу іс-тәжірибе 

Оқыту нәтижесі Оқу іс-тәжірибенің мақсаты кәсіби білім мен дағдыны шыңдау 

болып келеді. Биологиялық пәндерді оқығанда алған теориялық 

білімдерін бекіті және тереңдету негізінде болашақ маманның 

кәсіби бағыттағы тұлғаны қалыптастыру; аймақтық флора мен 
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фаунаны, өсімдіктерді зерттеуде практикалық жұмыстардың 

шеберлігін және дағдысын емдену, вегетациялық және далалық 

тәжірибелерді қою;  әртүрлі ауылшаруашылық культураларының 

агротехникасы.  

Оқу іс-тәжірибенің міндеттері: табиғи жағдайындағы өсімдіктер 

мен жануарлар алуантүрлілігін зерттеу; табиғи жұмыстар әдістерін 

меңгеру, эксперимент қою; студенттерді іс-тәжірибе аудан 

жануарларының негізгі экологиялық-фаунистикалық кешенімен 

таныстыру, түрлердің алуантүрлілігін және ағзалардың өзара 

байланысы мен қоршаған ортамен қарым қатынасын көрсету; 

аймақтық флораның негізгі ерекшеліктерін студенттерге көрсету; 

іс-тәжірибе өткізу ауданының өсімдіктерінің қажетті 

таксономиялық топтарымен таныстыру, негізгі түрлердің 

экологиялық-фитоценоздық орналасуын зерттеу, адвентивті 

флорамен танысу; негізгі биотоп жануарларымен студенттерді 

таныстыр, негізгі түрлердің биологиясымен, олардың табиғатта 

және адамдардың шаруашылығындағы рөлі; іс-тәжірибе ауданының 

негізгі фитоценозының құрылымы мен динамикасын зерттеу; 

студенттерге  табиғи объектілерді (фауна, флора, табиғи өсімдік, 

агробиоценоздар), биологияны зерттеуде, ғылыми жұмыстарды 

жекетшілік еткенде, әдістемелік объект ретінде, қолданудың 

дағдысын қалыптастыру; экскурсия өткізу әдістерін меңгеру,  

биологиялық эксперименттерді қою, өсімдіктер мен жануарларды 

бақылау, коллекциялар жинау; студенттерді  ұйымдастыру 

қағидаларының негіздерімен және өзіндік ғылыми зерттеудің 

негізгі  әдістерімен танысу; табиғатта өзін ұстау ережелерімен және 

жергілікті жағдайға байланысты жануарлар мен өсімдіктерді қорғау 

шараларымен танысу; 

Оқыту нәтижесі бойынша студент: 

білуі тиіс: өсімдік мүшелерінің анатомиялық және морфологиялық 

алуантүрлілігі; өсімдіктердің систематикалық топтары; осы 

топтардың дәрілік түрлері, сонымен қатар Қазақстан 

Республикасында өсетін түрлері; мемлекеттің ерекше қорғалатын 

түрлерін білу; өсімдік қауымының қалыптасуының заңдылықтары 

және олардың жер шарында таралуы. Зоологиядан іс-тәжірибе 

ауданының омыртқасыз жануарлардың  түрлік алуантүрлілігін; 

Қызыл кітапқа еңгізілген жануарлар түрлерін білу; іс-тәжірибе 

ауданының жануарларының атауларын латын тілінде білу;   

далалық зерттеу әдістерінің негіздерін; іс-тәжірибе ауданының 

жануарларының негізгі түрлерін және экологиялық топтарын; 

негізгі зоологиялық терминологияны және белгілерді 

(символдарды); жануарларды қорғаудың және рационалды 

қолданудың негізгі мәселелелерін; тіршілік әрекетінің негізгі 

сипаттамасы, жануарлардың сыртқы құрылымы, олардың 

онтогенетикалық және  мезгілдік өзгерістері, көбею әдістері және 

таралуы, мекен ету жағдаймен байланысы; 

меңгеруі тиіс: өсімдіктерге морфологиялық талдау жүргізу; 

анықтағыштармен жұмыс істеу; өсімдік қауымдастығына 

геоботаникалық суреттеу жүргізу; кеппешөп жасау: жинау, кептіру, 

монтаждау және этикетка жасау; 

дағдысы болуы керек: ботаникадан, өсімдіктер систематикасынан, 

омыртқасыздар және омыртқалы жануарлардан далалық зерттеу 

әдістерінің негіздерін қолдану: коллекцияны жасауға дағдылану, 

жануарлар мен өсімдіктерді анықтау және сипаттау; жинау 

техникасы; ботаникалық және зоологиялық объектілерді 

фиксациялау әдістері; ылғал препараттарды дайындау және 

зоологиядан коллекциялар құру мен ботаникадан кеппешөп 
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дайындау; анықтағыштарды қолдана отырып өсімдіктер мен 

жануарларды анықтау және морфологияялық сипаттау әдістерін 

меңгеру; биологиялық заңдар мен құбылыстардың білімін қолдана 

отырып жаратылысттану ғылыми эксперименттерді қою; ғылыми 

және кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологияларды 

қолдану; зертханалық және далалық зерттеулерді талдау және 

бағалау; далалық жағдайда ғылыми жұмыстарды өз еркімен 

ұйымдастыруға табиғи зертеу мен табиғи қорғау қызметіне 

дағдылау; жануарлардың анықтағыштарымен жұмыс істеу; 

фенологиялық бақылаулар; түрлердің тиесілілігін анықтау; 

морфологиялық сипаттама жасау. 

Қорытынды бақылау түрі есеп 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, іс-тәжірибе 

барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 4 

Әдебиет 1. Жануарлар алуан түрлілігі : оқулық / К.Ә. Дәуітбаева, Б.Е. 

Есжанова, Н.С.Сапарғалиева, С.Т. Нұртазин ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-712 

бет.-1-2 бөлімдер.-30 экз 

2. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен 

магистранттарына арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы 

: Эверо, 2014.- 2-ші бөлім.- 368 бет.-25 экз 

3. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. 

және Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 

155 бет. 

4. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений: учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с 3 

5. Латинский язык [Текст]  : учеб. для студентов пед. вузов / 

под ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. - 9-е изд., испр. - М. 

:Владос , 2015. - 343 с. 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Өндірістік - РР 

Модульге жауапты адам Китапбаева А.А. 

Модуль типі (блок атауы) МП 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны  

Кредит саны 12 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 4,6,8 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Оқу іс-тәжірибе 

Модуль мазмұны Өндірістік іс-тәжірибе 

Оқыту нәтижесі Өндірістік іс-тәжірибе оқу үдерісінің негізгі маңызды бөлігі болып 

саналады және жоғары квалификациялы маман дайындауға 

негізделген. Өндірістік іс-тәжірибе оқу үдерісінің маңызды бөлімі. 

4 курстағы оқу өндірістік іс-тәжірибе арнайы пәндер бойынша 

білімді тереңдету және қорытындылауға арналған. Сонымен 

студенттер өсімдіктерді анықтауға дағдыланады, олардың 

географиялық таралуымен, экологиясымен, тіршілік 

формаларымен, жүйелік орнымен танысады, зерттелетін 

территорияның өсімдік жамылғысын анықтап, сирек кездесетін 

және қорғалатын түрлерді анықтайды. Өсімдіктерді, олардың өсетін 
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мекенінде бақылау және зерттеу, өсімдік ағзасы және оның мекен 

ету жағдайы практика жүзінде біртұтастығын көрсетеді. Сонымен 

қатар, өндірістік іс-тәжірибе кезінде студенттер әртүрлі әдістерді 

қолдана отырым диплом жүмысына қажетті далалық материал 

жинап алу керек. 

Мақсаты: студенттің тікелей қатысуымен теориялық аудиториялық 

сабақтар кезінде, оқу іс-тәжірибеде алған білімді бекіту, кәсіби 

іскерлігі мен дағдысын шыңдау және диплом жұмысын жазуға 

қажетті материалдар жинап алу. Сонымен қатар, өндірістік іс-

тәжірибенің маңызды мақсатының бірі студентті өндірістік ортада 

әлеуметтік тұлғалық көмпетенцияларды алуына бейімдеу болып 

саналады. Студенттің фундаменталды және арнайы дайындық 

деңгейін анықтау, оның ғылыми зерттеу жүргізу қабілеттілігін, 

ақпаратты талдау мен қортындылау, биологияның нақты саласында 

актуальды практикалық міндеттерді шешуде алынған дағдылар.  

Іс-тәжірибенің міндеттері: 

- теориялық білімді қорытындылау және тереңдету;  

 - оқылатын мамандық бойынша практикалық тәжірибе алу; 

- студенттерді өндіріс пен мекеменің ғылыми және өндірістік 

қызметімен таныстыру;  

- қоршаған орта мәселелерімен танысу; 

- ғылыми және конструкторлық санақ есептерді шешу үшін 

тәжірибе алу. 

Мемлекетті білім беру стандартына сай бакалаврдың кәсіби 

дайындау сапасын қамтамасыз етуде өндірістік іс-тәжірибе білімнің 

жалпы және арнайы міндеттерін шешеді. Алғашқа өндірістік іс-

тәжірибеде студент бакалаврлар далалық жұмыстардың алғашқы 

мәліметтерінің жүйелік талдаудың жинақтау этаптарын меңгереді. 

Өндірістік іс-тәжірибе РММ «Алтай ботаникалық бақ», Катон-

Карағай БАТМЗ, МаркакольММ, ОҒЗО «Экология», ЖБМ «Майлы 

дақылдар тәжірибе мекемесі», ЖБМ «Қазақ балық шаруашылық 

ғылыми зерттеу институты» және биология кафедрасында өтеді. 

Іс-тәжірибе өту объектілері: ғылыми зертханалар.  

Оқыту нәтижесі бойынша студент міндетті: 

- бағыт беретін және қорытынды конференцияға қатысу; 

- Іс-тәжірибе бағдарламасымен танысу және соған сай жеке 

жоспарын құру; 

- Іс-тәжірибе өту мерзімін сақтау; 

- күнделікті оқу жүктемесін орындау, 6 сағаттан артық емес; 

- мекеменің жұмыс режимән сақтау; 

- институт және базалық мекеме жағынан берілген тапсырма мен 

нұсқауды орындау; 

- күнделік жүргізу, мемекемеде орындаған және далалық жағдайда 

орындаған тапсырмалардың барлығын жазу, статистикалық өңдеуді 

фиксациялау, цифрлық материалдарды көрсету, өткізілген әнгіме, 

дәріс мазмұнын, сурет, эскиздер салу және т.б. 

- Бағдарламада көрсетілген тапсырмаларды уақытылы және сапалы 

орындау; 

- Іс-тәжірибе бойынша есепті уақытылы жазу. 

Қорытынды бақылау түрі есеп 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, іс-тәжірибе 

барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 4,6,8 

Әдебиет 1. Ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу әдістемесі [Текст] : 

оқу құралы / Б. С. Тантыбаева, М. Қ. Жаманбаева. - Өскемен 

: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2011. - 77 бет. 

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық. - Алматы : Дәуір, 
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2011. - 384 бет.-50 экз 

3. Биотехнология [Текст] : оқулық : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Х. Ә. Аубакиров. - Қарағанды : Дәуір, 

2011. - 368 бет. - (Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы). – ISBN  экз 49 

4. Физиология растений [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата 

: в 2 т. / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт. - (Бакалавр. Академический курс). Т. 2. 

- 2018. - 459 с. : ил. – ISBN  экз 1 

5. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - 

Алматы :Бастау, 2013. - 324 с. 10 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Дипломалды - PDip 

Модульге жауапты адам Диплом жұмысының жетекшілері 

Модуль типі (блок атауы) МП 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 8 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Оқу және өндірістік іс-тәжірибелер 

Модуль мазмұны Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Оқыту нәтижесі Диплом алдындағы іс-тәжірибе оқу үдерісінің негізгі маңызды 

бөлігі болып саналады және жоғары квалификациялы маман 

дайындауға негізделген. Диплом алдындағы іс-тәжірибе оқу 

үдерісінің маңызды бөлімі. 

Диплом алдындағы іс-тәжірибенің мақсаты: аудитория 

сабақтарында, оқу іс-тәжірибеде алған теориялық материалды 

бекіту. Сонымен қатар, диплом алдындағы іс-тәжірибе кезінде 

студенттер әртүрлі әдістерді қолдана отырым диплом жүмысына 

қажетті далалық материал жинап алу керек. Диплом алдындағы іс-

тәжірибенің маңызды мақсатының бірі студентті өндірістік ортада 

әлеуметтік тұлғалық көмпетенцияларды алуына бейімдеу болып 

саналады. Студент бакалавр келесі негізгі пәндерді оқығанда алған 

білімін бекіту: өсімдіктердің анатомиясы менморфологиясы, 

өсімдіктер систематикасы, генетика, өсімдік әлемін қорғау, 

омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоолгиясы, 

биотехнология және т.б. Студенттің фундаменталды және арнайы 

дайындық деңгейін анықтау, оның ғылыми зерттеу жүргізу 

қабілеттілігін, ақпаратты талдау мен қортындылау, биологияның 

нақты саласында актуальды практикалық міндеттерді шешуде 

алынған дағдылар.  

Диплом алдындағы іс-тәжірибенің міндеттері: 

- теориялық білімді қорытындылау және тереңдету;  

 - оқылатын мамандық бойынша практикалық тәжірибе алу; 

- студенттерді өндіріс пен мекеменің ғылыми және өндірістік 

қызметімен таныстыру;  

- қоршаған орта мәселелерімен танысу; 

- ғылыми және конструкторлық санақ есептерді шешу үшін 

тәжірибе алу. 

Мемлекетті білім беру стандартына сай бакалаврдың кәсіби 

дайындау сапасын қамтамасыз етуде диплом алдындағы іс-

тәжірибе білімнің жалпы және арнайы міндеттерін шешеді.  
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Оқыту нәтижесі бойынша студент міндетті: 

- бағыт беретін және қорытынды конференцияға қатысу; 

- Іс-тәжірибе бағдарламасымен танысу және соған сай жеке 

жоспарын құру; 

- Іс-тәжірибе өту мерзімін сақтау; 

- күнделікті оқу жүктемесін орындау, 6 сағаттан артық емес; 

- мекеменің жұмыс режимән сақтау; 

- институт және базалық мекеме жағынан берілген тапсырма мен 

нұсқауды орындау; 

- күнделік жүргізу, мемекемеде орындаған және далалық жағдайда 

орындаған тапсырмалардың барлығын жазу, статистикалық өңдеуді 

фиксациялау, цифрлық материалдарды көрсету, өткізілген әнгіме, 

дәріс мазмұнын, сурет, эскиздер салу және т.б. 

- Диплом алдындағы іс-тәжірибенің бағдарламасында көрсетілген 

тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындау; 

- диплом жұмысы бойынша эксперименталдық материалдарды 

жинау (дербес жұмыс); 

- Іс-тәжірибе бойынша есеп. 

Қорытынды бақылау түрі есеп 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, іс-тәжірибе 

барысында жақсы бағаға қол жеткізу 

Модуль ұзақтығы 8 

Жаңартылды  2018 

 

Модуль атауы мен шифры Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі - MFE 

Модульге жауапты адам Китапбаева А.А. 

Модуль типі (блок атауы) ҚМАМ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредит саны 3 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 8 

Студенттер саны  

Модуль пререквизиттері Барлық өткен сабақтар 

Модуль мазмұны Мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан, дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру 

Оқыту нәтижесі Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан және екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік емтихан тапсырғанда студент 4 жыл бойы 

алған мамандық бойынша пәндерден жетік білікті маман иесінің 

талабына сай білім көрсетуі тиіс. 

Диплом жұмысы бакалаврдың мамандық бойынша кәсіби 

дайындығының соңғы нәтижесі, ғылыми жаңалығы, теориялық 

және практикалық маңыздылығы бар элементтерден құралады. 

Диплом жұмысы оқу мерзімінің аяққы этапына жатады. Диплом 

жұмысында түлек теориялық білімін жүйелейді және 

қортындалайды; оқу үдерісінде және ғылыми жұмыс атқарған 

кездегі білімі мен дағдысын көрсетеді, сонымен қатар диплом 

алдындағы іс-тәжірибені де қортындылайды. Диплом жұмысының 

тақырыбы кафедра ұсынған тақыраптардан таңдалады. Сонымен 

бірге студент өзі де ұсыныс жасай алады. Соңғы тақырып 

жетекшімен келісіледі. Тақырып мамандыққа сәйкес болуы тиіс. 

Диплом жұмысының тақырыбы, ғылыми жетекші және сын пікір 

берушілер ректордың бұйрығымен бекітіледі.  

Диплом жұмысының құрылымдық элементтері: мұқаба, мазмұны, 

анықтамалар, қысқартулар мен белгілер, кіріспе, негізгі бөлім, 
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қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі және қосымшалар. 

Кіріспеде зерттеудің жаңалығын көрсете білу керек. Мамандықтың 

спецификасына және таңдалған тақырыпқа байланысты зерттеу 

проблеманың маңыздылығын көрсету. Сонымен қатар, 

актуальдылығы, ғылыми жаңалығы, мақсаты және міндеттері; 

зерттеу орны, қорғауға шығарылатын ережелері, зерттеу объектісі, 

практикалық маңыздылығы, жұмыстың құрылымы да жазылуы 

тиіс. 

Кіріспеде болуы тиіс: 

- таңдалған тақырыптың зерттелуі туралы жалпы ақпарат; 

- тақырыптың актуальдылығы мен жаңалығының негіздемесі, басқа 

ғылыми-зерттеу жұмыстармен байланысы; 

- пайдаланылған әдебиеттерге баға беріледі; 

- жұмыстың мақсаты және шешілетін міндеттер.  

Негізгі бөлімде аяқталған жұмыстың негізгі нәтижесі және 

әдістемесі жайлы мәліметтер беріледі. Негізгі бөлімде қойылған 

талаптарға сай ғылыми жұмыстың мазмұнына сай жауаптар 

беріледі. Негізгі бөлімнің құрылымы автордың өз еркімен құралған 

логикалық және тақырыпты ашуға негізделген мақсаты мен 

міндеттерін көрсететіндей болуы тиіс.  

Негізгі бөлім бірнеше тараулардан тұруы мүмкін. Негізгі бөлім 

құралуы мүмкін: 

а) зерттеу бағытының негіздемесінен, зерттеу объектісінен; 

б) теориялық және эксперименталдық зерттеу үдерісінен, 

теориялық зерттеудің сипаттамасы мен құрылымынан, 

әдістемелерінен; 

в) тақырыптың проблемасын ашатын мәтінді талдаудан, 

фактілерден, үдерістерден құралады; 

г) зерттеу нәтижесін қортындылау мен бағалаудан, қойылған 

міндеттердің толық шешілу нәтижесінен және ары қарай зерттеуге 

бағытталуы тиіс, алынған нәтижелердің дұрыстығын бағалаудан, 

диплом жұмысында қарастырылған теоретических және 

практических сұрақтарды тағыда толығырақ зерттеу керектілігінің 

негіздемесінен. 

Негізгі бөлім негізінде тараулардан тұрады, тарауларың соңында 

қорытындылар болуы тиіс, олар қысқа және нақты зерттелген 

нәтиже туралы ақпараттан  туруы тиіс. 

Қорытынды, әдетте, құрылуы тиіс: 

- жұмыстың нәтижесінің негізгі және қысқаша қорытындыларынан; 

- қойылған міндеттердің шешілу толықтығының бағасынан; 

- жұмыстың нәтижесін қолдану туралы ұсыныстан; 

Қорытындыны негізгі бөлімнен соң жаңа беттен бастайды. 

Жұмыста қолданылған әдебиеттер тізімі олардың олардың авторы, 

басылымы, жылы және қай беттерге сілтенген туралы 

ақпараттантуру тиіс. 

Қосымшада атқарылған жұмыс туралы материалдарды қалайда бір 

себеппен негізгі бөлімге кіргізе алмаған материалдардан құрылады. 

Қосымшада болуы мүмкін: 

- иллюстрациялар, схемалар, фотографиялар, кестеелер және т.б.; 

- қосымша мәліметтер берілген кестеелер; 

- экспертттік қорытындылар; 

- жұмыс орындау үдерісінде жасалған әдістемелер; 

- басқа материалдар. 

Диплом жұмысына қойылатын талаптар: 

- әдеби шолуға негізделген зерттеу проблемасының терең 

теориялық талқылауы; 

- зерттеу нәтижесін дұрыс статистикалық өңдеу, оларды талдау 
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және қортындылай білу мен проблемаларлы айқындау; 

- жаңа идея мен зерттеу материалын сыни көзқараспен қарастыру; 

- қортындыларды және ұсыныстарды дәлелдеу; 

- лаконично, логикалық бірізділікпен және өз еркімен материалды 

көрсету; 

- қойылған талаптарға сай материалды баяндау. 

Қорытынды бақылау түрі Мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру 

Кредитті алу талаптары 1-4 курс аралығындағы барлық емтихандарды тапсыру және іс-

тәжірибелерден өту 

Модуль ұзақтығы 8 

Жаңартылды  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П ВКГУ 011-15 

Название модуля и шифр Профессионально-обязательный - PM 

Ответственный за модуль К.ф.н., доцент Морозова О.В., к.ф.н., доцент Игисинова Н.Б., каф. 

практического курса казахского языка, Токтубаева А.Ж., 

преподаватель, Жакупова Р. М., ст.преподаватель 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля BА 

Количество часов в 

неделю 

6 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана, иностранный язык, казахский 

(русский) язык, политология-социология 

Содержание модуля Философия, профессиональный казахский (русский) язык, 

профессионально ориентированный иностранный язык 

Результаты обучения В результате обучения модуля должен 

Компетенции 

1.1 обладать базовыми знаниями в области исторических и 

гуманитарных дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления.  

1.2 иметь представление о научных, исторических, философских 

взглядах на мир, многообразие форм человеческой деятельности и 

знания рационального и иирационального, о духовных ценностях и их 

значение; также об особенностях философского мировоззрения в 

контексте культуры и его влиянии на стратегии жизненного выбора 

человека; о политической жизни, субъектах политики и политических 

процессах в мире, понимать значение и роль политических систем и 

режимов в жизни общества. 

Знать: - правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; типологию социологического 

знания, факторы социального развития и воздействия, процесс 

социализации, основы социологического анализа; сущность культуры, 

ее роль в человеческой деятельности, иметь представление о 

культурных ценностях и культурном наследии человечества. 

- социально-этические ценности, основанные на общественном 

мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности. 

Уметь: - адекватно ориентироваться в различных социальных 

ситуациях, стремиться к профессиональному и личностному росту и 

анализировать основные экономические процессы и программы в мире 

целом; применять на практике знания, умения и навыки в 

профессиональной деятельности, и правильные методы 

использования. 

владеть навыками: - приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре. 

- находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива. 

1) В области аудирования понимать развернутые доклады и сообщения 

на профессиональную тему с содержащейся в них аргументацией; 

учебные, научно-популярные фильмов на профессиональную тему. 

2) В области чтения понимать профессионально-ориентированные 

тексты и официально-деловые документы, коммуникативные задачи и 

авторские интенции говорящего, понимать содержательно-
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концептуальную информацию. 

3) В области монологической речи уметь доступно и обстоятельно 

высказаться по широкому кругу профессиональных вопросов, дать 

аргументация собственной профессиональной точки зрения с оценкой, 

замечаниями и пожеланиями. 

4) В области диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка на профессиональную тему. 

5) В области письма уметь писать тексты официально-делового, 

профессионального содержания в соответствии с нормами 

литературного языка. 

Форма итогового контроля Экзамен (устный, тест) 

Условия для получения 

кредитов 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем 

Продолжительность 

модуля 

3,4 

Литература 1. Джонсон Д. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан  

Дерридаға дейін // «Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018. – 216 бет 

2. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-

Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-

әдістемелік Кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.1. -  

2018. - 272 бет.- 25  экз. 

3. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; Әл-

Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік 

кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 бет.). 

– 15 экз. 

4. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

5. Аяпова, Т. Т. Қазақтілі (А1, А2, В1, В2) [Текст]  :оқуқұралы : 

деңгейменоқыту / Т. Т. Аяпова. - Алматы :Анатілі, 2013. - 384 

бет. 8 

6. Botany [Текст]  : textbook / [S. K. Imankulova and other] ; 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - 

Almaty :  [б. и.], 2016. - 280 p. 20 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Общеобразовательный - GE 

Ответственный за модуль Оскембай А.А.- к.и.н., доцент кафедры Истории Казахстана, 

Винокурова Е.И. - ст.преподаватель, Омарканова А.О. – 

ст.преподаватель 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля BА 

Количество часов в 

неделю 

10 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Основы истории, Человек и общество 

Содержание модуля Современная история Казахстана, основы права, основы экономики, 

политология-социология 

Результаты обучения В результате обучения студент должен:  

- обладать базовыми знаниями в области исторических и 
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гуманитарных дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления; 

- обладать базовыми знаниями в области социальных дисциплин, 

способствующих формированию высокообразованной личности с 

широким кругозором и культурой мышления. 

иметь представление: - о политической жизни, субъектах политики и 

политических процессах в мире и Республике Казахстан, понимать 

значение и роль политических систем и режимов в жизни общества; 

- о взаимосвязи человека с социальной реальностью и тенденциях 

развития мирового сообщества.  

Знать: - социально-этические ценности, основанные на общественном 

мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; - 

тенденции социального и социально-политического развития 

общества; 

- основы правовой и законодательной системы Республики Казахстан; 

организация судебных и иных правоименительных и 

правоохранительных органов, правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной деятельности;  типологию 

социологического знания, факторы социального развития и 

воздействия, процесс социализации, основы социологического 

анализа; сущность культуры, ее роль в человеческой деятельности, 

иметь представление о культурных ценностях и культурном наследии 

человечества, месте культуры Казахстана в мировой цивилизации; 

- социально-этические ценности, основанные на общественном 

мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 

-  традиции и культуру народов Казахстана, быть толерантным к 

традициям, культуре других народов мира; тенденции социального 

развития общества. 

Уметь: - адекватно ориентироваться в различных социальных и 

социально-политических ситуациях;  

- стремиться к профессиональному и личностному росту и 

анализировать основные экономические процессы и программы в 

Республике Казахстан и в мире целом; 

- применять на практике знания, умения и навыки в профессиональной 

деятельности, и правильные методы использования 

- стремиться к профессиональному и личностному росту. 

владеть навыками: - приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре. 

иметь навыки: - находить компромиссы, соотносить свое мнение с 

мнением коллектива. 

быть компетентным в применении социологических и 

политологических знаний в повседневной жизни и в своей 

профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен, Государственный экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем 

Продолжительность 

модуля 

1,2 

Литература 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 
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3. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. Экз 1 

4. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. 

высших учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы 

:Эверо, 2014. - 384 с. 25 

5. Бернард А. Антропология тарихы мен теориясы // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 240 

бет. 

6. Дональд Ф. Куратко Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика // 

«Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 

480 бет. 

Дата обновления 2018 г 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный - Comm 

Ответственный за модуль Чирцова С. А., Васильченко Л. В. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 15 (26) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Казахский язык, русский язык, иностранный язык (школьный уровень) 

Содержание модуля Казахский (русский) язык, иностранный язык, информационно-

коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Результаты обучения По результатам обучения студент должен: 

1. иметь представление о роли науки и образования в общественной 

жизни;  

2. знать традиции и культуру народов Казахстана;  

3. уметь свободно владеть государственном языком на 

профессиональном уровне  

4. иметь навыки профессионального общения и межкультурной 

коммуникации; 

5. ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме;  

обладать следующими компетенциями: 

компетенции общей образованности: 

 - в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений. 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других 

народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 

точку зрения, предлагать новые решения; 

экономическое и организационно-управленческие компетенции: 

- используя полученные знания по дисциплину, уметь адекватно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

1) В области аудирования понимать развернутые доклады и лекции, 

если тематика этих выступлений достаточно знакома, если их герои 

говорят на разговорно-литературном языке и сообщения на 

профессиональную тему с содержащейся в них аргументацией; 

учебные, научно-популярные фильмов на профессиональную тему. 

2) В области чтения понимать профессионально-ориентированные 
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тексты и официально-деловые документы, коммуникативные задачи и 

авторские интенции говорящего, понимать содержательно-

фактуальную и содержательно-концептуальную информацию. 

3) В области монологической речи уметь без подготовки довольно 

свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка, 

принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения с оценкой, замечаниями 

и пожеланиями. 

4) В области диалогической речи уметь понятно и обстоятельно 

высказываться по широкому кругу интересующих обучающегося 

вопросов, объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, 

высказывая все аргументы «за» и «против». 

5) В области письма уметь писать подробные сообщения по широкому 

кругу интересующих обучающегося вопросов, эссе или доклады, 

освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против», 

писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются 

особо важными 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 1,2 

Литература 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. 

А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. :ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 

511 с. 15 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. :ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  

2014. - 639 с. 31 

4. Жүнісова, К. Қ. Қазақтілі [Текст]  :  ЖОО барлық 

мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған 

оқуқұралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 

100 

5. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. 

– Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. 

Дата обновления 2018 г 

 

Название модуля и шифр Естественно-математический - EM 

Ответственный за модуль кафедра химии, физики и информатики 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Школьные курсы математики, физики и химии 

Содержание модуля Математика, физика, химия 

Результаты обучения По результатам обучения студенты должны: 

Знать: основные физические и химические явления, законы и теории 

классической и современной физики их математическое описание; 

научные основы физических и химических методов наблюдения, 

измерения и проведения эксперимента для  исследования качества 
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полезных ископаемых, сырья и продуктов переработки; 

Уметь: выявлять  физическую и химическую сущность явлений и 

процессов в устройствах различной физической природы и выполнять 

применительно к ним простые технические расчеты. Пользоваться 

основными физическими приборами, получать, обрабатывать и 

обстоятельно анализировать полученные  экспериментальные 

результаты. Использовать физические методы как инструмент в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей  

предметной области, методами анализа физических явлений в 

технических устройствах и системах; 

  основные химические понятия и стехиометрические законы химии; 

 1-ый и 2-ой законы термодинамики, основные положения теории 

строения атома; 

  основные положения развития теории о природе химической связи; 

  общую характеристику групп элементов; 

- смысл терминов "окисление", "восстановление", "окислительно-

восстановительная реакция"; 

- основы номенклатуры органических соединений, типы связей, 

промежуточные частицы в органических реакциях. Электронные 

эффекты, типы, механизмы органических реакций для каждого класса 

соединений; 

- структуру, строение, свойства основных классов органических 

соединений, а также их применение. 

Уметь: - применять периодический закон, устанавливать причину 

связи между структурой периодической таблицы и распределением 

электронов внутри атома, записывать электронную конфигурацию 

любого элемента исходя из его положения в периодической системе; 

  применять их при решении расчетных задач на вычисление 

молекулярной формулы вещества, перевод молей вещества к массе в 

граммах или к числу атомов, ионов, молекул; рассчитывать выход 

продукта по химическим уравнениям и т.д.; 

 уравнивать окислительно-восстановительные реакции; 

 отличать виды энергии и их взаимопревращения, определять 

направление протекания реакции; 

 объяснять смысл термина "константа скорости" и "принцип - 

самостоятельно пользоваться справочной, научно-технической, 

энциклопедической и другой литературой для расширения и 

углубления знаний; 

Соблюдать ТБ и уметь работать с токсичными, пожароопасными, 

взрывчатыми, агрессивными (минеральные и органические кислоты, 

щелочи), легковоспламеняющимися и сильнодействующими 

веществами. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 3 

Литература 1. Гриффин Р. Менеджмент // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 768 бет 

2. Ильин В. А. Высшая математика : учеб. Для вузов / В. А. 

Ильин, А. В. Куркина.- 3-е изд., перераб. И доп.- М. : 

Проспект, 2016.- 600 с. 3 

3. Шаихова Б.К., Даутова З.С. Химияны оқытуда тарихи, 

экологиялық және аймақтық компоненттерді қолдану 
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әдістемесі : оқулық.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017.- 182 бет.-12 экз 

4. Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясы химия және 

биология сабақтарында : : оқу құралы /М.Қ. Құрманәлиев, 

С.Ш. Жолымбетова, Г.К.Жұмашева, Б.А.Бастерова.-Алматы : 

Альманах, 2016.-122 бет.- 2 экз. 

5. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике [Текст]  : учеб. пособие / 

Т. Ш. Саликбаева. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 144 с. 10 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Вводный - Vvod 

Ответственный за модуль к.б.н. Игисинова Ж.Т., к.б.н. Шарипханова А.С., ст.преп. Карменова 

Б.К., препаватели Кабатаева Ж.К. и Оразов А.Е. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 12 (20) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Общая биология (школьный курс), иностранный язык 

Содержание модуля Зоология, ботаника, латинский язык, биометрия 

Результаты обучения По результатам обучения студенты должны: 

Знать: характеристику основных таксонов низших и высших 

растений, грибов, лишайников, объектов зоологии беспозвоночных, 

зоологии позвоночных, особенности их строения, жизненные циклы 

развития, применение и использование их представителей в 

разнообразных целях; пути развития разных групп растений, грибов и 

лишайников и объектов зоологии; биологические основы 

классификации растительного и животного мира; основы систематики 

высших растений, грибов, лишайников; владеть основными 

ботаническими и зоологическими понятиями; теоретические основы и 

базовые представления науки о разнообразии зоологических объектов; 

способы взятия выборки в зависимости от характера распределения 

единиц генеральной совокупности; упорядочение данных, построение 

вариационных рядов, их графическое изображение; характеристику 

совокупности с помощью основных параметров; проведение 

сравнений совокупностей; определение достоверности различий 

показателей; основы дисперсионного анализа. лексические и 

грамматические элементы, которые формируют биологические 

термины – преимущественно зоологические, ботанические. 

Уметь: положенными в основу систематики высших растений, грибов 

и лишайников; применять ботанические и зоологические методы 

исследований (наблюдение, сбор, описание, идентификация, 

приготовление временных препаратов, работать с микроскопом и 

бинокуляром) при решении типовых профессиональных задач; 

излагать и критически анализировать базовую 

общепрофессиональную информацию; на основании практического 

исследования конкретного объекта давать его разностороннюю 

характеристику; проводить корреляционный анализ, устанавливать 

взаимосвязи между признаками и процессами; работать со словарем; 

делать грамматический разбор названий всех систематических групп 

растительного и животного мира. 

Иметь навыки: комплексом лабораторных методов исследований; 

навыками самостоятельной работы со специализированной 

литературой; методами приготовления временных препаратов 
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растительных объектов; методами описания и определения 

растительных объектов; использования полученных знаний для 

математической обработки результатов; работать со словарем; делать 

грамматический разбор названий всех систематических групп 

растительного и животного мира. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 1,2 

Литература 1. Жануарлар алуан түрлілігі : оқулық / К.Ә. Дәуітбаева, Б.Е. 

Есжанова, Н.С.Сапарғалиева, С.Т. Нұртазин ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-712 бет.-1-

2 бөлімдер.-30 экз 

2. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен 

магистранттарына арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы : 

Эверо, 2014.- 2-ші бөлім.- 368 бет.-25 экз 

3. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. және 

Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 155 

бет. 

4. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений: учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с 3 

5. Латинский язык [Текст]  : учеб. для студентов пед. вузов / под 

ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. - 9-е изд., испр. - М. :Владос , 

2015. - 343 с. 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Обязательный биологический - ОВ 

Ответственный за модуль   Ст. преп. Абилова М.С., доцент Игисинова Ж.Т. 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

5 

Количество кредитов 5 (9) 

Форма обучения Очная  

Семестр 5 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Биология клетки, ботаника 

Содержание модуля Физиология растений, микробиология 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- место микроорганизмов в органическом мире и отличия прокариот от 

эукариот; морфологические типы бактерий, признаки бактерий, 

используемые при определении вида; основы систематики 

микроорганизмов, положение бактерий в системе организмов и их 

изменчивость; правила работы в микробиологической лаборатории, 

особенности культивирования микроорганизмов, способы 

приготовления питательных сред и методы их стерилизации; методы и 

приемы приготовления микропрепаратов при исследовании 

микроорганизмов и их морфологию; методы количественного учета 

микрофлоры воздуха, почвы и воды; 

- основные функции растительного организма. молекулярные 

механизмы физиологических процессов, принципы восприятия, 
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Название модуля и шифр Биологические исследования - BI 

Ответственный за модуль К.б.н. Китапбаева А.А., ст.преп. Абилова М.С. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 6 

передачи и переработки информации в организме и основные методы 

физиологии растений; механизмы основных процессов 

жизнедеятельности и проявление основных закономерностей 

жизнедеятельности растений на всех уровнях организации и 

механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации на 

молекулярном уровне; (молекулярном, клеточном, организменном);  

- о роли физиологии растений как фундаментальной основы всех 

агрономических наук. 

- структуру и функции нерегулярных биополимеров клетки – 

нуклеиновых кислот и белков, их компонентов и сложных 

надмолекулярных комплексов; 

- характеристику основных процессов, протекающих в живой клетке: 

репликации, транскрипции, трансляции, рекомбинации, репарации, 

процессинга РНК и белков. 

уметь:  

- проводить работу с культурами микроорганизмов с соблюдением 

техники безопасности; применять на практике знания теории и 

методов исследований микроорганизмов; 

- принципы и методы физиологического анализа растений и проводить 

эксперимент с растениями, решать задачи по основным темам курса по 

вычислению основных показателей водообмена, фотосинтеза, 

дыхания; использовать методы исследования и анализа живых систем, 

математические методы обработки результатов физиологических 

исследований; 

владеть: 

- использования методов наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования микроорганизмов; 

- навыками, позволяющими выполнять требования по технике 

безопасности и навыками работы с растительными объектами с 

применением физиологических методов; приемами и методами 

преподавания тем по физиологии растений в курсе биологии 

общеобразовательной школы. 

Условия для получения 

кредитов  

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз 

2. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз 

3. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-

416 бет.-10 экз 

4. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272с. 10  

5. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: 

выгоды и риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. 

Рахимбаев ; М-во образования и науки РК, Ин-т биологии и 

биотехнологии растений. - Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

Дата обновления 2018 г. 
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Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника 

Содержание модуля Организация и планирование биологических исследований, биология 

клетки 

Результаты обучения  По результатам обучения студенты должны: 

Знать:  

- историю и методы изучения клетки, основы клеточной теории; 

структурные компоненты клеток; молекулярные особенности 

организации, взаимосвязь между строением, химической организацией 

и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур; 

характеристику клеточного цикла и процессов деления клеток - митоза 

и мейоза, их нормальное течение и патологию. понятие о гене и 

генетическом коде; характеристику биосинтеза белка; систему 

энергообеспечения клетки, характеристику фотосинтеза в клетках 

растений; принципы регуляции размножения клеток и 

злокачественный рост; 

- концепцию экологического образования, включая цели и задачи, 

основные принципы, состав содержания, планируемые результаты и 

процесс, руководство экологическим образованием в учреждениях 

дополнительного образования; 

Уметь: 

- отличать изученные препараты по характерным признакам и 

структурам; описывать строение и функциональное назначение 

клеточных и тканевых структур, устанавливать связи между ними, 

раскрывать закономерность их развития; объяснить химические и 

биохимические аспекты изменений, происходящих в клетке в процессе 

роста, развития, деления и размножения в норме; аргументировать 

научную позицию при анализе лже-, псевдо- и антинаучных 

утверждений, а также популистских, не обоснованных с научной 

точки зрения трактовок биохимических процессов; 

-  планировать прикладные исследования по изучению и контроля 

состояния окружающей среды с участием детей и уметь их 

использовать при создании и реализации конкретных 

исследовательских задач и проектов; 

- использовать конкретные методы практической работы с учащимися 

через организацию учебно-исследовательской работы в реальных 

социоприродных ситуациях, связанных с решением экологических 

проблем. 

Иметь  навыки:  

- использования учебного оборудования, применения наглядных 

материалов при проведении учебной и исследовательской практики; 

техники микроскопирования и «чтения» препаратов, электронных 

микрофотографий и рисунков; зарисовки изучаемых препаратов и 

ультраструктур; работы со специальной учебной и научной 

литературой, различными способами представления цитологической 

информации: описательным, схематическим, графическим и др. 

применения теоретических знаний и умений в практической и в 

будущей профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 3,4 
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Литература 1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. 

С. Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272с. 10 

2. Викторова, Т. В. Биология : учеб. пособие для мед. вузов / Т. 

В. Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 с. : 

ил. 3 

3. Проведение форсайтных исследований в области биозащиты и 

биобезопасности в Республике Казахстан [Текст]  :моногр. / Б. 

Б. Мамраев [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 151 с. 10 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Биоразнообразие - Bior 

Ответственный за модуль К.б.н. Китапбаева А.А., Прокопов К.П., Шарипханова А.С. ст.преп. 

Карменова Б.К. и Комекова Г.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника 

Содержание модуля Экология растений, экология животных, дендрология 

Результаты обучения  По результатам обучения студенты должны: 

знать: 

- лесообразующие виды древесных растений, произрастающие на 

территории Казахстана и СНГ; лесообразующие виды древесных 

растений, интродуцированные в Казахстане; методику 

фенологических наблюдений; 

- закономерности устойчивого функционирования и взаимодействия 

со средой растений и животных, влияние человека на растительный и 

животный мир, приспособления организмов к условиям обитания, 

мероприятия по охране окружающей среды, влияние человека на 

растительный и животный мир, изменение экологических систем 

биосферы; 

уметь: - анализировать изучаемый материал, выделять наиболее 

характерные особенности экологии растений и животных, 

характеризовать закономерности и принципы формирования 

популяций и биогеоценозов, их функциональных и структурных 

особенностей; анализировать современное состояние биореурсов 

Казахстана, их изменение в результате антропогенного воздействия, 

прогнозировать и использовать приобретенные знания в практике 

сохранения биоразнообразия и рациональном природопользовании; 

- давать оценку состоянию ассортимента древесных и кустарниковых 

видов природных зон Республики; проводить подбор ассортимента 

древесных растений в соответствии с их экологией; 

иметь навыки: владения основными методами научных исследований; 

работать с учебной и научной литературой, конкретные знания 

эколого-биологической и ресурсоведческой направленности; навыки 

проведения аналитических работ по диагностике экологических 

процессов при установленных взаимодействиях между объектами 

природы и средой; применять на практике знания теории и методов 

полевых исследований; прогнозирования урожайности семян 

основных пород лесообразователей;принименения мер по сохранению 

видов древесных растений, вошедших в Красную книгу. 



П ВКГУ 011-15 

Проведенияоценки и подбора ассортимента деревьев, кустарников и 

травянистых растений для озеленения городов и населенных мест. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 4 

Литература  1. Абаимов, В. Ф. Дендрология  [Текст]  : учеб. и практикум для 

СПО / В. Ф. Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с. – 2 

2. Афанасьева, Н. Б. Введение в экологию растений [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - 

М. : Изд-во МГУ, 2011. - 799 с. : ил. 3 

3. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-144 бет.-15 экз 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Зоологический практикум - ZP 

Ответственный за модуль К.б.н., профессор Прокопов К.П., ст.преп. Карменова Б.К., ст.преп. 

Комекова Г.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, биогеография 

Содержание модуля Орнитология, паразитология, этология 

Результаты обучения  По результатам обучения студенты должны: 

Знать: основные понятия, термины и определении паразитологии, 

этологии и орнитологии, особенности строения групп животных, 

системы контроля поведения животных; закономерности эволюции 

поведения; морфологические особенности, жизненные циклы 

возбудителей наиболее распространенных паразитарных болезней 

человека и животных; морфологические особенности, жизненные 

циклы переносчиков возбудителей заболеваний человека; 

Уметь: осуществлять анализ поведения организмов, выявлять его 

мотивацию, выявлять родственные связи между формами поведения 

разных групп организмов, оперировать понятиями и аргументировать 

выводы; выбрать и применить соответствующий метод лабораторной 

диагностики паразитарных заболеваний животных; анализировать 

микроскопические препараты, микрофотограммы различных стадий 

развития возбудителей паразитарных заболеваний человека и 

животных; правильно составлять экологические тропы чтобы 

наблюдать биологию, экологию и поведение животных; применять 

полученные знания для решения научных, производственных и 

практических задач; 

Иметь навыки: - владения основными методами научных 

исследований; работать с учебной и научной литературой, конкретные 

знания эколого-биологической и ресурсоведческой направленности; 

навыки проведения аналитических работ по диагностике 

экологических процессов при установленных взаимодействиях между 

объектами природы и средой; представление об основах психологии, о 

строении животных, их систематике, закономерностях онтогенеза и 

филогенеза, наследовании признаков и их развитии, о 
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взаимоотношениях организмов одного и разных видов, о 

взаимодействии организмов со средой обитания; применять на 

практике знания теории и методов полевых исследований. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 7 

Литература 1. Есжанов Б.Е. Орнитология. / С.С. Көбегенова, С.Т. Нұртазин – 

Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 -272 б.  

2. Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.К., Омарова Ж.С. 

Паразитология: оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі 

бекіткен.- Алматы, 2011.-296 бет. 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Охрана окружающей среды - ЕР 

Ответственный за модуль К.б.н. Китапбаева А.А., ст.преп. Комекова Г.К. и Абилова М.С. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника, зоогеография, рациональное использование 

природных ресурсов 

Содержание модуля Практикум по экологии и охране окружающей среды, флора и фауна 

мира, основы заповедного дела 

Результаты обучения  По результатам обучения студенты должны: 

Знать: 

- закономерности формирования растений и животных, его 

дифференциацию в географическом пространстве, базовые единицы 

оценки биоразнообразия на разных уровнях дифференциации, иметь 

представление о системах экологического мониторинга, в том числе 

биоразнообразия, пути сохранения флоры и фауны; 

- закономерности устойчивого функционирования и взаимодействия 

со средой растений и животных, приспособления растений и 

животных к условиям обитания, влияние человека на растительный и 

животный мир, изменение экологических систем биосферы; 

- факторы риска в окружающей среде, их источники и воздействие на 

человека, главные источники антропогенного воздействия на 

экосистемы; закономерности техногенных и рекреационных сукцессий 

экосистем; 

- основные принципы, подходы и области применения биологических 

методов контроля состояния окружающей среды, мероприятия по 

охране окружающей среды; 

- место и роль заповедников и других охраняемых природных 

территорий в природопользовании, региональные экологические 

проблемы и роль системы охраняемых природных территорий в их 

решении, 

– роль заповедников и других охраняемых природных территорий в 

экологизации личности и общества; 

Уметь: 

- оценивать состояние и динамику флоры и фауны, прогнозировать 

изменение биоразнообразия под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 
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- осуществлять сбор материалов в полевых и лабораторных условиях; 

- производить подбор адекватных биообъектов и методов для оценки 

состояния экосистем в конкретных условиях нарушения среды;  

- представлять полученные знания в виде отчетов лабораторных и 

проектных работ, докладов, рефератов, презентаций. 

- планировать прикладные исследования по изучению и контроля 

состояния окружающей среды с использованием современных 

биологических методов контроля. 

Иметь навыки: 

- поиска и подбора информации по различным разделам курса; 

- анализа реальной экологической ситуации, оценки состояния 

экосистем в конкретных условиях нарушения среды; применения 

методики биологического контроля состояния окружающей среды с 

использованием методов биоиндикации при изучении различных 

экологических проблем на разных уровнях организации материи, 

пространства и времени. 

- проведения научно-исследовательской деятельности по сбору и 

подготовке научных материалов, математической обработке 

результатов полевых и лабораторных экспериментальных 

исследований. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 7 

Литература 1. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы : оқу құралы.-

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 

бет.-26 экз 

2. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : 

оқу құралы.- Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 бет.-1 экз 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Ресурсоведение - RS 

Ответственный за модуль   К.б.н. Китапбаева А.А. и Прокопов К.П., ст.преп.Карменова Б.К. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

7 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника 

Содержание модуля Зоогеография, Геоботаника 

Результаты обучения По результатам обучения студент-бакалавр: 

знать: основные термины и понятия о предмете, основные методы 

зоогеографии, рассматривать влияние важнейших экологических 

факторов на морфогенез, распределение растений и формирование 

фитоценозов; особенности морфологии, физиологии и 

воспроизведения, географическое распространение и экологию 

представителей основных таксонов; 

уметь: решать экологические проблемы с помощью зоогеографии; 

определять состав и структуру фитоценозов, динамику фитоценозов, 

принципы классификации и кординации фитоценозов; уметь 

применять современные экспериментальные методы работы с 
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Название модуля и шифр Базовый биологический 1 – ВВ1 

Ответственный за модуль   К.б.н. Китапбаева А.А., ст.преп. Абилова М.С. и Комекова Г.К, 

преподаватель Кабатаева Ж.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

10 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очная  

Семестр 5 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Ботаника, зоология, биология клетки 

Содержание модуля Общая генетика, биофизика, рациональное использование 

биологических ресурсов 

Результаты обучения  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности структурно-функциональной организации 

генетического материала и молекулярные механизмы реализации 

наследственной информации; генетические закономерности 

наследственности и изменчивости; основные положения генетики 

человека, генетики популяций, генетических основ и методов 

селекции; 

- основные инструменты и методы биофизики; сущность, содержание 

и структуру методов биофизики; закономерности обобщения и 

способы изучения исследуемых биологических объектов; формы, 

средства и методы биофизики; 

- принципы рационального использования биологических ресурсов; 

проблемы использования ресурсов, принципы и методы их 

воспроизводства; основы регулирования и прогнозирования 

последствий особо охраняемых территорий; 

Уметь: 

- ориентироваться в современной информации по генетике, грамотно 

проводить анализ результатов модельных опытов по изучению 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

иметь навыки: зоогеографических исследований, применять навыки 

использования информации полученной по дисциплине в решении 

экологических проблем. В части подготовки по специализации биолог 

должен иметь базовые знания и иметь опыт применения методов 

научных исследований. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность 

модуля 

5,6 

Литература  1. Абишева Т.О. Биогеография негіздері  : оқулық / Т.О.Абишева. 

- Алматы : TechSmith, 2018. - 284 бет. – 15 экз.  

2. Мамытов Ж.Ү., Сағымбай Ө.Ж., Базарбаева Т.А., Темірбаева 

К.А. Биогеографиялық терминдердің орысша-қазақша 

түсіндірме сөздігі.-Алматы : Қазақ университеті, 2013.-77 бет.-

2 экз. 

3. Байкенжеева А. Геоботаника : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 

2013.-176 бет.-35 экз 

Дата обновления 2018 г. 
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наследственности и изменчивости, правильно решать и оформлять 

генетические задачи; 

- выбирать оптимальную модель профессионального изучения 

биологических объектов; 

Иметь навыки: 

- использования знаний генетических законов для объяснения 

биологических процессов, решения генетических задач; применения 

теоретических знаний и умений в практической и в будущей 

профессиональной деятельности; 

- демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 

рациональному использованию биологических ресурсов. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. При неудовлетворительной 

оценке (менее 50%) одного из составных компонентов модуля, 

кредиты по модулю не присуждаются. 

Продолжительность 

модуля 

5 

Литература  1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3 

2. Общая селекция растений [Текст]  : учеб. для вузов / Ю. Б. 

Коновалов [и др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 480 с. 

: ил. - 1 

3. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 

4. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік : 

оқу құралы.- Алматы : Нур-Принт, 2012.-254 бет.-1 экз 

5. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  

: [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 

2013. - 324 с. 10 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Базовый биологический 2 – ВВ2 

Ответственный за модуль К.б.н. Китапбаева А.А. и Прокопов К.П., ст.преп. Карменова Б.К., 

препод.Кабатаева Ж.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Биология клетки, ботаника, зоология 

Содержание модуля Эволюционное учение, Биоразнообразие Казахстана 

Результаты обучения  В результате обучения студент должен: 

знать 

- современных концепциях возникновения жизни и её эволюции; 

фундаментальном единстве естественных наук; незавершенности 

естествознания и возможности его дальнейшего развития; 

дискретности и непрерывности в природе; динамических и 

статистических закономерностях в природе; вероятности как 

объективной характеристике природных систем; индивидуальном и 

коллективном поведении объектов в природе; 

- основные понятия, закономерности и законы биоразнообразия, 
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значение биоразнообразия и научные проблемы. 

уметь: 

- доказывать основные этапы развития естествознания, особенностях 

современного естествознания; знать концепции пространства и 

времени; о принципах симметрии и законах сохранения; о 

корпускулярной и континуальной традициях в описании природы; о 

динамических и статистических закономерностях в естествознании; о 

самоорганизации в живой и неживой природе; 

владеть навыками: 

- проведения экспериментальных исследовании в естествознании; 

основами мониторинга для оценки состояния гидроэкосистем и их 

охраны, экологической грамотностью в ситуациях, связанных с 

водными объектами и их состоянием, базовыми представлениями об 

основах общей, системной и прикладной экологии, принципах 

оптимального природопользования и охраны природных водных 

экосистем; идентификации и описания биологического разнообразия, 

его оценки современными методами количественной обработки 

информации. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 6 

Литература 1. Биология [Текст]  : современный курс / под ред А. Ф. 

Никитина. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 494 

с. : ил. 8 

2. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы : оқу құралы.-

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 

бет.-26 экз  

3. Биоразнообразие растительного мира [Текст] : практический 

курс : учеб. пособие / З. А. Инелова ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 210 с. – ISBN экз 2 

4. Охрана окружающей среды [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Л. И. Егоренков. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 256 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). – ISBN экз 5 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Защита растений и почвоведение - PPSS 

Ответственный за модуль   К.б.н. Шарипханова А.С. и Игисинова Ж.Т., ст. преп. Комекова Г.К. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Биология клетки, микробиология 

Содержание модуля Прикладная биология с основами почвоведения, фитопатология, 

почвенная биота 

Результаты обучения В результате изучения студент должен: 

Знать: 

 - процессы формирования почвы; общепрофессиональные 

теоретические основы учения о почвенных свойствах и процессах, 

плодородии, географическом распространении почв, рациональном 

использованиия, дегродации и охране почвенного покрова, экономики 
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природопользования, оценки почв, практического почвоведения; - 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных исследований в области почвоведения, мелиорации, 

эрозии почв, агрохимии и агрофизики, охраны и рационального 

использования почв; важнейшие области прикладной биологии. 

- основные специфические термины по фитопатологии, биологию и 

экологию возбудителей заболеваний растений, основные признаки 

поражения растений болезнетворными организмами, меры борьбы с 

организмами, вызывающими фитопатологии. 

Уметь: 

- производить сбор материалов почвенных профилей; проводить 

гранулометрический и структурный анализы и определять 

водопрочность почвенных агрегатов; определять гигроскопичность 

влаги почвы, объемный вес почвы и полной влагоемкости почвы, 

качественное определение содержания гумуса и поглотительной 

способности почвы; проводить самостоятельно лабораторные и 

полевые исследования по различным разделам почвоведения; 

применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач в области земледелии, а 

также для дальнейшего повышения уровня своей теоретической     

подготовки; составление карт, схем, профилей, разрезов, таблиц и 

графиков; 

- правильно проводить сбор фитопатогенных микроорганизмов и 

зараженного биологического материала; изучать фитопатогены в 

лабораторных условиях, правильно утилизировать, производить посев 

для дальнейших исследований; 

Иметь навыки: 

- классификации, понимания, изучения пространственного положения, 

структуры, строения и качества почвенных объектов; применять на 

практике знания теории и методов полевых исследований в области 

почвоведения, мелиорации, эрозии почв, агрохимии и агрофизики, 

почвенно-ландшафтного проектирования, охраны и рационального 

использования почв; планирования, проведения и обработки 

экспериментов; понимать, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты исследований 

почвенного покрова;  

- анализирования взаимосвязи состояния окружающий среды и 

растений по уровням их заболеваемости; 

- использовать специализированные знания в области биологии почв и 

фитопатологии для освоения профильных дисциплин наук. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность 

модуля 

6 

Литература  1. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз 

2. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-104 бет.-26 экз 

3. Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-

416 бет.-10 экз 

4. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

Кенжебаева.- Алматы: Бастау, 2013.- 272с. 10  

5. Рахимбаев, И. Р. Генетически модифицированные растения: 
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выгоды и риски [Текст]  : научно-справоч. пособие / И. Р. 

Рахимбаев ; М-во образования и науки РК, Ин-т биологии и 

биотехнологии растений. - Алматы : [б. и.], 2011. - 174 с. 2 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Биологические практикумы - ВР 

Ответственный за модуль Ст.преп. Карменова Б.К. и Комекова Г.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника, практикум по экологии и охране окружающей 

среды 

Содержание модуля Гельминтология, основы растениеводства, популяционная экология 

Результаты обучения По результатам обучения студент-бакалавр: 

знать: 

- основные морфологические, биологические, экологические 

особенности трематод, цестод, нематод, акантоцефал и их личинок; 

основные характеристики промежуточных, дополнительных и 

резервуарных хозяев гельминтов; основные методы диагностики 

наиболее распространённых гельминтозов; 

- факторы жизни растений и законы земледелия, сорные растения как 

компоненты агрофитоценоза и методы борьбы с ними, севообороты 

как способ эффективного возделывания сельскохозяйственных 

культур, повышения их продуктивности и воспроизводства 

плодородия почвы, методы и способы почвозащитной 

ресурсосберегающей системы обработки почвы; методы и способы 

почвозащитной ресурсосберегающей системы обработки почвы; 

основные виды и технологии применения органических и 

минеральных удобрений; 

- статические и динамические параметры популяций и основные 

методы их определения; типы структур популяций, способы их 

выявления и описания; регулирующие популяцию факторы; 

уметь: 

- различать строение гельминтов и их личинок по тотальным 

препаратам и схематическим рисункам; 

- определять стадии развития гельминтов в окончательном, 

промежуточном, дополнительном хозяине; проводить диагностику 

гельминтозов, имеющих ветеринарно-медицинское значение; 

- оценивать численность и плотность природных популяций, строить 

таблицы выживания и интерпретировать их; распознавать основные 

типы межпопуляционных взаимодействий; уметь использовать 

экологическое мышление при управлении природными популяциями и 

в решении вопросов охраны окружающей среды; 

- владеть методикой определения эффективности системы земледелия, 

эффективности и продуктивности севооборотов, эффективности 

противоэрозионных мероприятий, способов защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков, приемов мелиорации и других мер 

по повышению плодородия земель с целью применения этих навыков 

при текущем внутрихозяйственном планировании и прогнозировании, 

а также перспективном планировании и прогнозировании социально-

экономического и технологического развития АПК; 
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Название модуля и шифр Углубленный биологический - UB 

Ответственный за модуль К.б.н. Прокопов К.П., ст.препод.Карменова Б.К., преподаватель 

Кабатаева Ж.К. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

7 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очная  

Семестр 6 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, рациональное использование биологических ресурсов 

Содержание модуля Концепция современного естествознания, водное биоразнообразие и 

аквакультура 

Результаты обучения В результате обучения модуля должен 

знать 

- современных концепциях возникновения жизни и её эволюции; 

фундаментальном единстве естественных наук; незавершенности 

естествознания и возможности его дальнейшего развития; 

дискретности и непрерывности в природе; динамических и 

статистических закономерностях в природе; вероятности как 

объективной характеристике природных систем; индивидуальном и 

коллективном поведении объектов в природе; 

- основные понятия, закономерности и законы, водное 

биоразнообразие, значение водного биоразнообразия для устойчивости 

гидробиоценозов; содержание политики Республики Казахстан в 

владеть: 

- навыками сущности, состоянии и перспективах земельной реформы; 

сущности, состоянии и развитии земельных отношений в аграрном 

секторе экономики; содержании основных разделов целевой научно-

производственной программы «Плодородие»; 

- способами и методами исследований, практикуемыми в 

количественной экологии и в моделировании популяционных 

процессов; 

- навыками применения полученных теоретических знаний и 

практические навыки в практике собственных исследований. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность 

модуля 

7 

Литература  1. Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәнінен 

зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу 

құралы.- Алматы : Эверо, 2010.-140 бет.-20 экз 

2. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков Т.Қ. 

Топырақтану және геоботаника негіздері : оқулық.- Астана : 

Арман-ПВ, 2011.-280 бет.-10 экз 

3. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық 

бөлімінен : оқу  құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 бет.-7 экз 

4. Иванова, Т. Г. География почв с основами почвоведения 

[Текст]  : учеб. пособие для СПО / Т. Г. Иванова, И. С. 

Синицын. - М. : Юрайт, 2018. - 250 с. 2 

Дата обновления 2018 г. 
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области рыболовства и аквакультуры на современном этапе, ее 

аспектах, представление о перспективах аквакультуры, связанные с 

ними научные проблемы в основных направлениях 

рыбохозяйственных исследований; состояние и перспективы развития 

аквакультуры и связанные с этим научные проблемы. 

уметь: 

- доказывать основные этапы развития естествознания, особенностях 

современного естествознания; знать концепции пространства и 

времени; о принципах симметрии и законах сохранения; о 

корпускулярной и континуальной традициях в описании природы; о 

динамических и статистических закономерностях в естествознании; о 

самоорганизации в живой и неживой природе; 

- характеризовать состояние водных экосистем на основе изучения 

структуры, закономерностей и принципов существования 

гидробиоценозов, особенности жизненных форм гидробионтов, 

структуры их популяций и водных экосистем; анализировать 

результаты научных исследований и их влияние на уровень развития 

аквакультуры; понимать и объяснять особенности аквакультуры в 

профильном регионе в разные периоды исторического развития, их 

причины и социально-экономические проблемы. 

владеть навыками: 

- проведения экспериментальных исследований в естествознании; 

основами мониторинга для оценки состояния гидроэкосистем и их 

охраны, экологической грамотностью в ситуациях, связанных с 

водными объектами и их состоянием, базовыми представлениями об 

основах общей, системной и прикладной экологии, принципах 

оптимального природопользования и охраны природных водных 

экосистем; 

-  отбора и анализа биологических проб; идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность 

модуля 

6 

Литература  1. Бондарев, в. П. Концепции современного естествознания 

[текст]  : учеб. Для вузов / в. П. Бондарев. - 2-е изд., перераб. И 

доп. - м. : альфа- м ; [б. М.] : инфра - м, 2011. - 511 с. 2 

2. Концепции современного естествознания : учеб. Пособие для 

вузов / под общ. Ред. С. И. Самыгина.- м.: кнорус, 2015.- 464 с. 

5 

3. Найдыш, в. М. Концепции современного естествознания 

[текст]  : учеб. Для вузов / в. М. Найдыш. - изд. 3-е, перераб. И 

доп. - м. : альфа- м ; [б. М.] : инфра - м, 2011. - 704 с. – 1 

4. Алыбаева, р. А. Охрана наземных и водных экосистем [текст]  : 

[учеб. Пособие для вузов] / р. А. Алыбаева. - алматы : бастау, 

2013. - 324 с. 10 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Гидробиологический - Hydr 

Ответственный за модуль ст. преп. Карменова Б.К., преподаватель Кабатаева Ж.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 
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Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника, латинский язык 

Содержание модуля Гидробиология, гидроэкология, лимнология 

Результаты обучения По результатам обучения студенты должны: 

Знать 

- абиотические факторы водной среды, такие как температура, 

соленость, насыщение кислородом, свет, водородный показатель (РН); 

вертикальное распределение температуры, кислорода и РН в 

разнотипных водоемах; первичную и вторичную продукцию и методы 

ее определения; биолимнологическую структуру гидросферы; 

население литорали, бентали и профундали; группы гидробионтов, 

учавствующих в самоочищении водоемов; 

- общие теортеические и практические знания лимнологии. 

закономерности формирования озерных котловин области древних 

материкового оледенений; основные региональные особенности озер 

Казахстана; закономерности формирования гидрологического режима 

озер в современных условиях; основные полевые и лабораторные 

методы исследования озер;  

Уметь:  

-определять тип гидроэкосистемы по динамике абиотических 

факторов, набору видов индикаторов (фитопланктона, зоопланктона и 

зообентоса); 

- рассчитать количественные показатели (численность, биомассу и 

продукцию) и выделить доминирующие популяции гидробионтов; 

- решать вопросы использования водоемов для целей водоснабжения 

санитарная гидроэкология; проводить гидроэкологические 

исследования при решении ряда проблем; проводить анализ озерного 

кадастра, литературных, фондовых и статистических источников по 

состоянию и гидрологическому режиму озер; проводить 

батиметрическую съемку озер и сделать комплексную 

лимнологическую характеристику озера с использованием 

современных методов исследований и ГИС-технологий; 

прогнозировать развитие состояние озер в условиях антропогенного 

пресс; подготовить рекомендации по рациональному использованию и 

охране озер; 

Иметь навыки: 

- приемами и техникой работы с водными объектами; методами 

анатомических, морфологических и таксономических исследований 

биологических объектов, приготовление объекта к исследованию, 

фиксация. 

- методами и приемами гидроэколокических и лимнологических 

исследований. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 4 

Литература 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  

: [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы :Бастау, 

2013. - 324 с. 10 

2. Жалпы гидробиология [Текст] : оқу құралы / Қ. Ж. Сейтбаев. - 

Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. - (Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы). – ISBN  экз 50 

3. Жалпы гидробиология [Текст] : оқу құралы / Б. Қ. 

Минсаринова, Б. Е. Есжанов. - Алматы : Қазақ университетi, 
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2017. - 438 бет. – ISBN экз 5 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Биологический специальный 1- BS1 

Ответственный за модуль   Ст.преп. Абилова М.С. и преподаватель Ахмадиева К.Б. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

13 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Ботаника, зоология, латинский язык, биология клетки 

Содержание модуля Генетика и селекция растений, гистология, биология индивидуального 

развития 

Результаты обучения  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности структурной организации тканей; 

- основные закономерности эмбрионального развития тканей; 

- гисто-функциональные особенности тканей, возникающие в 

результате специализации их в различных органах. 

- основные этапы и формы онтогенеза. Роль генетических и средовых 

факторов в формировании и проявлениях отдельных стадий развития 

особи, критические периоды развития организма, последствия 

воздействия внешних факторов на течение морфогенетических 

процессов, методы оценки действия потенциально опасных факторов 

(физических–излучения, химических, биологических, 

энергоинформационных, комплексных) на организм;  

- особенности структурно-функциональной организации 

генетического материала и молекулярные механизмы реализации 

наследственной информации; 

- генетические закономерности наследственности и изменчивости; 

- основные положения генетики человека, генетики популяций, 

генетических основ и методов селекции. 

Уметь: 

- микроскопировать гистологические препараты; 

- «читать» под микроскопом гистологические, эмбриологические 

препараты, микрофотографии и рисунки;. 

-определять тканевые элементы в органах; 

- анализировать этапы индивидуального развития человека, выявлять 

сходства и различия в характере и формах индивидуального развития 

человека и других видов живых существ, определять биологический 

возраст индивидуума по конкретным морфофункциональным 

показателям, анализировать гистологический материал органов 

репродуктивной системы; 

- ориентироваться в современной информации по генетике, грамотно 

проводить анализ результатов модельных опытов по изучению 

наследственности и изменчивости, правильно решать и оформлять 

генетические задачи; 

Иметь навыки:  

- микроскопирования гистологических препаратов и зарисовки 

гистологических препаратов.  

- работы с гистологической техникой при анализе материалов 

репродуктивной системы, различения стадий развития мужских и 

женских половых клеток, фаз эмбрионального развития; 
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Название модуля и шифр Биологический специальный 2 – BS2 

Ответственный за модуль   Ст.препод.Карменова Б.К. и Комекова Г.К. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника 

Содержание модуля Ихтиология, ихтиопаталогия, интродукция растений 

Результаты обучения По результатам обучения студент-бакалавр: 

знать: 

- основные разделы ихтиологии, ихтиопатологии и современное 

состояние данных наук; историю и происхождение рыб; особенности 

анатомии и физиологии; адаптационные особенности и требования к 

условиям внешней среды, систематику ихтиофауны и как определять 

видовую принадлежность, возраст, пол, и значение рыб в питании 

человека. Профилактику и терапию болезней рыб, рыб переносчиков 

опасных бактерии и токсинов, рыб переносчиков возбудителей 

гельминтозов человека и животных; 

- методы интродукции, системно-экологические основы интродукции 

растений, реинтродукцию в воспроизводстве редких и исчезающих 

растений, типы интродукции в сельском хозяйстве, общую 

характеристику карантинных видов растений; 

уметь:  

- отличать видовую принадлежность рыб и их место в зоологической 

систематике рыб; представление о жизненных формах гидробионтов и 

основных чертах их экологии, особенностях адаптации водных 

- использования знаний генетических законов для объяснения 

биологических процессов, решения генетических задач; 

- применения теоретических знаний и умений в практической и в 

будущей профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. При неудовлетворительной 

оценке (менее 50%) одного из составных компонентов модуля, 

кредиты по модулю не присуждаются. 

Продолжительность 

модуля 

5 

Литература  1. Пухальский, В. А. Введение в генетику [Текст]  : учебное 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 3 

2. Общая селекция растений [Текст]  : учеб. для вузов / Ю. Б. 

Коновалов [и др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 480 с. 

: ил. - 1 

3. Пухальский, В. А.  Введение в генетику [Текст]  : учеб. 

пособие / В. А.  Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 224 с. 

4. Нуртазин, С. Т. Биология индивидуального развития [Текст]  : 

учеб. для вузов / С. Т. Сабыров, Э. Б. Всеволодов ; М-во 

образования и науки РК, КазНУ им. аль-Фараби. - Изд. 2-е, 

доп. - Алматы : Қазақ  университетi, 2011. - 294 с. : ил. 3 

Дата обновления 2018 г. 
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растений и животных к условиям обитания; 

- предупреждение (профилактика) болезней рыб в рыбоводном 

хозяйстве. Особенности профилактики и терапии в современных 

рыбоводных хозяйствах различного типа. Современные способы и 

особенности борьбы с болезнями рыб в хозяйствах индустриального 

типа; 

- изучать морфо-физиологические свойства интродуцированных 

растений; собирать гербарный материал и определять их; 

владеть навыками: 

- приемами определения и изучения болезней рыб и других 

гидробионтов для аквакультуры и ихтиологии. Понятий 

«эпизоотический процесс», формы проявления, его закономерности. О 

факторах, способствующие возникновению эпизоотического процесса. 

Пути распространения болезней. Сезонность и периодичность 

эпизоотий. Понятие энзоотии и эпизоотии, динамика эпизоотий. 

Факторы, способствующие появлению болезней рыб; 

- исследования на научном уровне интродуцированные растения. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность 

модуля 

6 

Литература  1. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар 

алуантүрлілігі және ихтиология негіздері : оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті, 2009.- 248 бет.-5 экз 

2. Ихтиопатология [Текст]  : учеб. для вузов / С. Т. Сабыров, Э. 

Б. Всеволодов ; М-во образования и науки РК, КазНУ им. аль-

Фараби. - Изд. 2-е, доп. - Алматы : Қазақ  университетi, 2011. - 

294 с. : ил. 3 

3. Мамыкова, Р. У. Интродукция лекарственных растений в 

предгорной зоне юга Казахстана [Текст]  : [моногр.] / Р. У. 

Мамыкова. - Шымкент : Әлем, 2012. - 136 с. : ил. 1 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Энтомология и ресурсы Казахстана - ERK 

Ответственный за модуль   К.б.н. Шарипханова А.С., ст.преп. Карменова Б.К. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

7 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5,5 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника, латинский язык 

Содержание модуля Энтомология, биогеография Казахстана и ВКО 

Результаты обучения По результатам обучения студент должен: 

знать:  

- механизмы воздействия на этих животных экологических факторов. 

Обосновать причины процветания класа  насекомых и назвать 

приспособления животных к местам обитания; 

- основные этапы развития биогеографии, закономерности 

географического распространения на земле растений и животных, 

особенности распространения в Казахстане и ВКО; 

уметь: 
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Название модуля и шифр Методы изучения экосистем - MSE 

Ответственный за модуль   К.б.н. Китапбаева А.А., ст.преп. Карменова Б.К., преподаватель 

Кабатаева Ж.К. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника, гидробиология, гидроэкология, рациональное 

использование биологических ресурсов 

Содержание модуля Особо охраняемые природные территории, биологические методы 

оценки качества вод, экологический мониторинг водных ресурсов 

Результаты обучения По результатам обучения студент-бакалавр: 

Знать: основные методы и приемы, экспресс методы биотестирования 

вод; знать экспресс-методы биотестирования токсичности воды; 

основные локальные, региональные экологические проблемы и 

рациональные меры по устранению нарушений структуры и функции 

экосистем; 

Уметь: использовать основные особенности оперативного биотеста 

токсичности вод по воздействию на рост водоросли; уметь 

проводитьтоксикологические эксперименты на водоросли с 

- применять методы сбора и учета численности насекомых на 

местности; обосновать необходимость бережного отношения и охраны 

насекомых в экосистемах и ограничения численности синантропных 

видов и видов являющегося переносчиками заболеваний; 

- различать ареалы, типы ареалов, понятия флора и фауна, 

флористическое и фаунистическое районирование земного шара, 

материковая и островная фауна, география культурных растений и 

животных; 

владеть: 

- в определении видов насекомых по определителями; отражать 

проведенные наблюдения в рисунках, схемах, описаниях и т.д. 

- проводить научные работы по биогеографии. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность 

модуля 

5,6 

Литература  1. Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология [Текст]  : учеб. 

для сред. спец. учеб. заведений / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - 

М. : ИНФРА - М, 2011. - 217 с. 2 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  

: [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 

2013. - 324 с. 1 

3. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. 

Ашықбаев, Б. А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 

бет.-10 экз 

4. Карменова, Б. Қ. Бунақденелілер биологиясы  : монография / 

Б. Қ. Карменова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 141 бет. – 2 экз 

Дата обновления 2018 г. 
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использованием модельного токсиканта; контролировать и 

анализировать состояние окружающей среды; перспективы создания 

новых заповедников, национальных парков; 

Навыки: определения токсичности природных вод водорослевым 

биотестом, определения токсичности вытяжки из почв, смывов с 

отходов водорослевым биотестом; проведения токсикологического 

эксперимента на рачках дафний с использованием модельного 

токсиканта. иметь представление: о принципах организации и 

управления особо охраняемых природных территорий; приобрести 

знания о мерах сохранения растительного и животного мира. 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность 

модуля 

7 

Литература  1. Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология [Текст]  : учеб. 

для сред. спец. учеб. заведений / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - 

М. : ИНФРА - М, 2011. - 217 с. 2 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  

: [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 

2013. - 324 с. 1 

3. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. 

Ашықбаев, Б. А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 

бет.-10 экз 

4. Карменова, Б. Қ. Бунақденелілер биологиясы  : монография / 

Б. Қ. Карменова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 141 бет. – 2 экз 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Духовно-нравственный - DN 

Ответственный за модуль Кафедра истории Казахстана 

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 5 

Количество кредитов 5 (9) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 семестр 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Политология-социология, современная история Казахстана 

Содержание модуля Религиоведение, основы антикоррупционной культуры 

Результаты обучения Знать: теоретические основы религиоведческой науки, основные 

религиозные картины мира, системы ценностей, этические нормы 

мировых религий и их значение для развития и совершенствования 

общества, в т.ч. в Казахстане; принципы межконфессионального 

согласия в Казахстане и основные определения антикоррупционной 

культуры, международное и национальное законодательство, 

регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к 

формированию антикоррупционной культуры в различных 

социальных группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах. 

Уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению 

конкретной ситуации в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, 

касающиеся религиозной жизни в современном обществе; применять 

полученные знания в анализе, в деятельности органов 
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государственного управления по формированию антикоррупционной 

культуры общества в части правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением. 

Иметь навыки анализа информации о религии из различных 

источников; распознавать коррупцию как элемент социально-

политической жизни общества в международном и национальном 

контексте, анализом деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования 

антикоррупционной культуры в различных социальных средах. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 3,4 

Литература 1. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев ; 

ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. 

- 96 бет.15 экз. 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев ; 

ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Отан, 2017. -

1146 бет.- 50 экз. 

3. Діни философия : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова [және т. б.]. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 228 бет. – 10 экз 

4. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции 

[Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. 

Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак 

университетi, 2014. - 110 с. 18 

5. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для 

бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- 

М. : Юрайт, 2016.- 367 с. 2 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Дополнительный модуль 

Ответственный за модуль Кафедра информатики и физической культуры и спорта 

Тип модуля ДМ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 8 

Форма обучения Очная 

Семестр Основы информационной культуры - 1 семестр 

Физическая культура – 1 - 4 семестры 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Информатика, школьная физическая культура 

Содержание модуля Основы информационной культуры, физическая культура 

Результаты обучения Знать: номенклатуру информационных изданий, услуг, баз данных, 

предлагаемых библиотеками; роль физической культуры в системе 

воспитания детей дошкольного возраста и молодежи. 

Уметь: формулировать, уточнять, предметизировать информационные 

запросы; осуществлять организационно – массовую работу среди 

возрастающего поколения. 

Иметь навыки: владения методикой оформления списка 

использованной литературы, алгоритмом оптимального 

информационного поиска, поиска литературы в автоматизированном 

режиме по библиографическим базам данных; планирования, контроля 

и управления процессом физического воспитания проведения 

массовых мероприятий. 
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Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

условием для получение кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусами и положительная оценка за экзамен 

Литература 1. Baimukhamedov M. F.Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty :Bastau, 2013. - 288 p.-20  

2. Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 

2 ч.  : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International Information 

Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. - 

622 с-15 экз 

3. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі [Текст] : 

оқу құралы / Т.А.Ботагариев ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. - 240 бет. – ISBN экз 

15 

Дата обновления 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Учебный 

Ответственный за модуль К.б.н. Игисинова Ж.Т. и Шарипханова А.С., ст. преп. Абилова М.С. и 

Карменова Б.К., преподаватель Кабатаева Ж.К. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

30 

Количество кредитов 2 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Ботаника, зоология, латинский язык 

Содержание модуля учебная практика 

Результаты обучения Целью учебной практики является отработка профессиональных 

знаний и умений. Формирование профессиональной направленности 

личности будущего педагога на основе углубления и закрепления 

теоретических знаний, полученных при изучении биологических 

дисциплин; приобретение умений и навыков практической работы при 

изучении региональной фауны, флоры, растительности, постановка 

полевых и вегетационных опытов, агротехники различных 

сельскохозяйственных культур.  

Задачи практики: Изучение разнообразия растений и животных в 

естественной среде обитания; освоение методов натуралистической 

работы, вегетационных и полевых методов исследования, постановка 

экспериментов; знакомство студентов с основными эколого-

фаунистическими комплексами животных района полевой практики, 

показав многообразие видов и сложность существующих в природе 

взаимодействий организмов между собой и окружающей средой; 

изучение студентами основных особенностей региональной флоры, 

знакомство с важнейшими таксономическими группами сосудистых 

растений, представленными в районе проведения практики, изучение 

эколого-фитоценотической приуроченности важнейших видов, 

знакомство с адвентивной флорой; ознакомление студентов с 

населением животных основных типов биотопов, биологическими 

чертами главнейших видов и их ролью в природе и хозяйственной 

жизни человека; изучение структуры и динамики важнейших 

фитоценозов района полевой практики, их экологической 

приуроченности; формирование у студентов навыков использования 
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природных объектов (фауны, флоры, естественной растительности, 

агробиоценозов) в качестве методических объектов при изучении 

биологии, руководстве НИР, освоение приемов проведения экскурсий, 

постановке биологических экспериментов, наблюдений за растениями 

и животными, сбора коллекций; ознакомление студентов с основными 

принципами организации и методами проведения самостоятельных 

научных исследований; знакомство с правилами поведения в природе 

и мерами охраны растений и животных, применительно к местным 

условиям.  

Знать: разнообразие морфологических и анатомических структур 

органов растений; систематические группы (отдел, класс, порядок, 

семейство, род, вид) растений; лекарственные виды этих групп, а 

также произрастающих в РК; знать охраняемые виды республики 

(особенно лекарственные); закономерности формирования 

растительных сообществ и распределения их по земному шару. По 

зоологии знать видовое разнообразие беспозвоночных животных 

района практики; систематические группы животных; виды животных 

занесенных в Красную книгу; названия видов животных района 

практики на латинском языке; основные методы полевых 

исследований; основные жизненные формы и экологические группы 

животных района проведения практики; основную зоологическую 

терминологию и символику; основные вопросы рационального 

использования и охраны животных; основные характеристики 

жизнедеятельности, внешнего строения животных, их 

онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и 

расселения, зависимость от условий обитания. 

Уметь: проводить морфологический анализ растений; работать с 

определителем; проводить геоботаническое описaние растительного 

сообщества; гербаризировать  растения: сбор, сушка и монтирование и 

этикетирование.   

Иметь навыки: использовать основные методы полевых исследований 

по ботанике, систематике растений; по зоологии беспозвоночнвх и 

позвоночных: навыки коллекционирования, определения и описания 

животных и растений; техникой сбора, приемами фиксации 

зоологических и ботанических объектов, изготовления влажных 

препаратов и составления коллекций по зоологии и гербарных 

материалов; методами морфологического описания и определения 

животных и растений по определителям; навыками проведения 

экскурсий; основными биологическими понятиями, знаниями 

биологических законов и явлений; постановки естественнонаучного 

эксперимента, использования информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач, анализа и оценке 

результатов лабораторных и полевых исследований, навыками 

самостоятельной исследовательской работы в полевых условиях, 

натуралистической работы и природоохранной деятельности; работать 

с определителями животных;  проводить фенологические наблюдения; 

определять видовую принадлежность, делать морфологические 

описания. 

Форма итогового контроля отчет 

Литература 1. Жануарлар алуан түрлілігі : оқулық / К.Ә. Дәуітбаева, Б.Е. 

Есжанова, Н.С.Сапарғалиева, С.Т. Нұртазин ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-712 бет.-1-

2 бөлімдер.-30 экз 

2. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен 

магистранттарына арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы : 

Эверо, 2014.- 2-ші бөлім.- 368 бет.-25 экз 
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Название модуля и шифр Производственный 

Ответственный за модуль   Китапбаева А.А 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

30 

Количество кредитов 8 

Форма обучения Очная 

Семестр 4,6,8 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Учебная практика 

Содержание модуля Производственная практика 

Результаты обучения Производственная практика является важнейшей частью учебного 

процесса и направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов. Производственная практика является важной 

составной частью учебного процесса. На 4 курсе учебно- 

производственная практика посвящена закреплениию и углублению 

знаний по специальным предметам. При этом студенты 

совершенствуют навыки определения растений, знакомятся с их 

географической приуроченностью, экологией, жизненными 

формами, систематическим положением, получают представления о 

растительном покрове исследуемой территории, выявляют редкие и 

охраняемые виды. Наблюдение и изучение растений на месте их 

произрастания помогает практически убедиться в единстве 

растительного организма и условий его существования. Кроме того, в 

течение производственной практики студенты должны собрать 

достаточный полевой материал с использованием различных методик 

по теме дипломного проекта.  

Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия студента в деятельности 

общеобразовательной школы закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать 

необходимые материалы для написания выпускной 

квалификационной работы. Кроме того, важной целью 

производственной практики является приобщение студента в 

производственной среде с целью приобретения социально 

личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление ключевых компетенций, 

приобретение студентами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой специальности. 

Определить уровень фундаментальной и специальной подготовки 

студента, его способность к проведению научных исследований, 

анализу и обобщению информации, полученные навыки по решению 

3. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. және 

Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 155 

бет. 

4. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений: учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с 3 

5. Латинский язык [Текст]  : учеб. для студентов пед. вузов / под 

ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. - 9-е изд., испр. - М. :Владос , 

2015. - 343 с. 

Дата обновления 2018 г. 
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актуальных практических задач в конкретной области биологии. 

Задачами практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний;  

- приобретение практического опыта и по изучаемой специальности; 

- ознакомление студентов с производственной и научной 

деятельностью предприятия или организации;  

- ознакомление с вопросами охраны труда; 

- получение опыта решения исследовательских и конструкторско-

расчетных задач. 

Производственная практика решает как общие так и специальные 

задачи обучения предназначена обеспечить качество 

профессиональной подготовки бакалавров согласно 

Государственному образовательному стандарту. Во время первой 

производственной практики студенты бакалавры осваивают этапы 

сбора систематизации анализа первичных данных результатов 

полевых работ. 

Производственная практика проводится в РГП «Алтайский 

ботанический сад», Катон-Карагайский ЗАПГЗ, Маркакольский 

ГУ,УНИЦ Экология, ТОО «Опытное хозяйство масличных 

культур», ТОО «Казахский научно исследовательский институт 

рыбного хозяйства» и на кафедре биологии. 

Объектами для прохождения практики являются: научные 

лаборатории.  

Студент при прохождении практики обязан: 

- Присутствовать на установочной и итоговой конференциях; 

- Изучить программу практики и в соответствии с ней  составить 

индивидуальный план; 

- Соблюдать календарные сроки прохождения практики; 

- Соблюдать выполнение ежедневной учебной нагрузки в объеме не 

более 6 часов; 

- Соблюдать режим работы в организации; 

- Выполнять указания и поручения руководителей практики со 

стороны института и базового учреждения; 

- Вести дневник, в котором записывать все о своей деятельности на 

предприятии, включая наблюдения в полевых условиях, фиксировать 

статистические данные, приводить цифровые материалы, содержание 

проведенных бесед, лекций, делать рисунки, эскизы, зарисовки и т. д. 

- Своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 

- Своевременно написать отчет по практике. 

Форма итогового контроля отчет 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за отчет 

Литература 1. Ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу әдістемесі [Текст] : 

оқу құралы / Б. С. Тантыбаева, М. Қ. Жаманбаева. - Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2011. - 77 бет. 

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық. - Алматы : Дәуір, 

2011. - 384 бет.-50 экз 

3. Биотехнология [Текст] : оқулық : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Х. Ә. Аубакиров. - Қарағанды : Дәуір, 

2011. - 368 бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы). 

– ISBN  экз 49 

4. Физиология растений [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : 

в 2 т. / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт. - (Бакалавр. Академический курс). Т. 2. - 

2018. - 459 с. : ил. – ISBN  экз 1 
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5. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - 

Алматы :Бастау, 2013. - 324 с. 10 

 Дата обновление 2018 г. 

 

Название модуля и шифр Преддипломный - PDip 

Ответственный за модуль Руководители дипломных работ 

Тип модуля МП 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

15 

Количество кредитов 1 

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Пререквизиты модуля Учебная практика, производственная практика 

Содержание модуля Преддипломная практика 

Результат обучения Преддипломная практика является важнейшей частью учебного 

процесса и направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов. Преддипломная практика является важной составной 

частью учебного процесса. 

Цель преддипломной практики состоит в том, чтобы закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 

учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и 

собрать необходимые материалы для написания выпускной 

квалификационной работы. Кроме того, важной целью преддипломной 

практики является приобщение студента в производственной среде с 

целью приобретения социально личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение студентами практических 

навыков и опыта профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. Закрепление теоретических знаний  полученных 

студентами бакалаврами при изучении следующих основных 

дисциплин анатомия и морфология растений, систематика растений, 

генетика, зоология беспозвоночных и зоология позвночных, 

биотехнология и др. Определить уровень фундаментальной и 

специальной подготовки студента, его способность к проведению 

научных исследований, анализу и обобщению информации, 

полученные навыки по решению актуальных практических задач в 

конкретной области биологии. 

Задачами практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний;  

- приобретение практического опыта и по изучаемой специальности; 

- ознакомление с вопросами охраны труда; 

- получение опыта решения исследовательских и конструкторско-

расчетных задач. 

Преддипломная практика решает как общие так и специальные задачи 

обучения предназначена обеспечить качество профессиональной 

подготовки бакалавров согласно Государственному образовательному 

стандарту. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- Присутствовать на установочной и итоговой конференциях; 

- Изучить программу практики и в соответствии с ней составить 

индивидуальный план; 

- Соблюдать календарные сроки прохождения практики; 

- Соблюдать выполнение ежедневной учебной нагрузки; 

- Соблюдать режим работы в организации; 
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Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации 

Ответственный за модуль Китапбаева А.А. 

Тип модуля МИГА 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

 

Количество кредитов 3 (12) 

Форма обучения Очная 

Семестр 8 

Пререквизиты модуля Все пройденные дисциплины 

Содержание модуля Государственные экзамен по специальности, написание и защита 

дипломной работы (проекта) или сдача государственных экзаменов по 

двум профилирующим дисциплинам 

Результат обучения Дипломная работа рассматривается как конечный результат 

профессиональной подготовки бакалавров по данной специальности, 

содержит элементы научной новизны, имеет теоретическое и 

практическое значение. 

Дипломная работа относится к завершающему этапу обучения. В ней 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические 

знания выпускников; отражаются знания и навыки, полученные в 

процессе обучения и в ходе самостоятельного научного исследования, 

а также обобщаются результаты преддипломной практики. Тема 

дипломной работы выбирается из рекомендуемой кафедрой тематики. 

При этом студент может предложить инициативную тему. 

Окончательная формулировка темы согласовывается с научным 

руководителем. Тема должна соответствовать наименованию 

получаемой специальности. Тема, научный руководитель и 

рецензенты дипломных работ утверждаются приказом ректора 

университета. 

Структурными элементами дипломной работы являются: титульный 

лист; содержание; определения; обозначения и сокращения; введение; 

основная часть; заключение; список использованных источников; 

приложения. Во введении необходимо отразить актуальность 

исследования в контексте программных документов, определяющих 

развитие общества. С учетом специфики специальности и выбранной 

темы нужно показать значимость исследуемой проблемы. Также во 

введении должны быть отражены актуальность проблемы, степень 

научной исследованности; определены цель и задачи дипломной 

- Выполнять указания и поручения руководителей практики со 

стороны института и базового учреждения; 

- Вести дневник, в котором записывать все о своей деятельности на 

предприятии, включая наблюдения в полевых условиях, фиксировать 

статистические данные, приводить цифровые материалы, содержание 

проведенных бесед, лекций, делать рисунки, эскизы, зарисовки и т.д.; 

- Своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой преддипломной практики; 

- Сбор экспериментального материала по теме дипломной работы 

(индивидуальная работа); 

- Отчет по преддипломной практике. 

Форма итогового 

контроля 

Отчет  

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

рабочей программой и положительная оценка за отчет 

 Дата обновление 2018 г. 
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работы; научно-методическая база исследования; положения, 

выносимые на защиту; объект и предмет исследования; практическое 

значение; структура работы. 

Введение должно включать: 

- общую информацию о разработанности выбранной темы; 

- обоснование актуальности и новизны темы, связь данной работы с 

другими научно-исследовательскими работами; 

- даётся оценка использованной литературы (историография 

проблемы); 

- цель работы и решаемые задачи.  

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику 

и основные результаты выполненной работы. В основной части 

содержатся ответы на вопросы, сформулированные во время работы 

над рабочим планом и позволяющие раскрыть содержание самого 

предмета исследования. 

Основная часть должна иметь логически обоснованную структуру, 

которая определяется волей автора, исходя из осмысления темы, цели 

и задач, подобранных источников, литературы и логики самого 

исследования. 

Основная часть может состоять из нескольких глав. Основная часть 

может содержать: 

а) обоснование направления исследования, объекта исследования; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических 

исследований, методы; 

в) анализ текстов, источников, фактов, процессов, составляющих 

проблематику работы; 

г) обобщение и оценку результатов исследований, включающих 

оценку полноты решения поставленных задач и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 

результатов, обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований теоретических и практических вопросов, рассмотренных 

в работе. 

Основная часть обычно состоит из глав (разделов). В конце каждой 

главы рекомендуется делать выводы, которые должны быть краткими 

и содержать конкретную информацию о полученных результатах. 

Заключение, как правило, должно содержать: 

- основные результаты работы и краткие выводы по ним; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- рекомендации по использованию результатов работы; 

Заключение начинают с нового листа после изложения основной части 

работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных в работе. 

Количество источников при выполнении курсовой работы составляет, 

как правило, не менее 10 наименований. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть. 

Приложениями могут быть: 

- иллюстрации, схемы, фотографии, графики и т. д.; 

- таблицы вспомогательных данных; 

- экспертные заключения; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения 

работы; 

- примеры, не вошедшие в работу; 

- другие материалы. 
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К дипломной работе предъявляют следующие требования: 

- глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа научной литературы; 

- умелая систематизация статистических данных и результатов 

наблюдений, анализ и обобщение их и выявление проблем; 

- критический подход к изучаемым фактическим материалам, с целью 

поиска новых идей и разработок; 

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

- лаконичное, логически последовательное и самостоятельное 

изложение материала; 

-оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями.  

Форма итогового 

контроля 

Государственные экзамен по специальности 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача 

государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам 

Условия для получения 

кредитов 

условием для получения кредитов по модулю является сдача всех 

текущих экзаменов с 1 по 4 курсы и всех видов практик 

Дата обновления 2018 г. 
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Name of the module and 

code 

Communicative - Komm 

Responsible for the 

module 

Kazakh language- department of  practical Kazakh language courses 

Rusiian language- Тоktubayeva А. Z., teacher 

Zhakupova R. М.,  teacher 

English– department of language and translation 

Module type General education modules (GEM) 

Modul level Bachelor  

Number of hours per 

week 

1s:Lecture –  0, Practical lessons –6, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 3, Independent work of the student  – 

9 

2s:Lecture –  0, Practical lessons –6, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher – 3, Independent work of the student – 

9 

Amount of credits RK – 15, ЕСTS – 26 

Form of study Full-time, part-time, distant 

Semester 1, 2 semester 

Number of students According to fact 

The prerequisites module 1 sem - Kazakh and foreign languages (high-school) 

2 sem - Kazakh and foreign languages (level A1) 

Russian language and Russian literature in the volume of the school 

program 

Module content Kazakh (Russian) language, foreign language, information and 

communication technologies (in English language) 

Learning outcomes 1) In the area of listening to understand the most common phrases, simple 

sentences, short texts welfare and cultural character. 

2) In the area of reading to understand the small simple texts and be able to 

find specific information in the texts of everyday communication. 

3) In the monologue speech to be able to use simple phrases and sentences 

to retell the text, talk about famous people, living conditions, study. 

4) In the dialogic speech to be able to communicate in simple speech 

situations requiring immediate exchange of information, to maintain a short 

dialogue. 

5) In the letter to be able to create and write a short text on a given subject, 

the text greeting card, letter to a friend (friend), spelling dictation. 

Competencies: 

have an idea: a philological and pedagogical foundations of professional 

activity; the structure of the literary theory of literature, history of literature 

and literary criticism; literary work; about orthoepic, lexical, grammatical, 

spelling and punctuation rules of the modern Russian literary language; 

norms of speech behavior in the socio-cultural, educational and scientific, 

official and business spheres. 

Having a holistic view of the specificity of philological sciences, to develop 

philological culture, literacy, creativity. 

- Aware of the importance of objective values to contemporary education 

and educational problems, 

know: basic and auxiliary sections of literary criticism; the specifics of 

literary criticism as a science and literature as a form of social 

consciousness and the art form; 

the basic laws of historical development of literature, reflecting its 

relationship with society, history, culture and way of thinking; 

regulatory aspects of modern Russian literary language; the basic laws of 

the structure of texts of different functional accessories. 

be able to: make different types of analysis of art; 

- Qualify the work on the subject, problems, genre-generic features, spatial 

and temporal characteristics; 

- Use literary terms; 
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- Be able to analyze literary works; 

- To replenish yourself in the study received the knowledge of the course; 

- To be able to give the interpretation of literary studies the processes taking 

place in the literature of modern period. 

- Correctly, it is logical, convincing and accessible express their thoughts; 

have a high culture of thinking, to own methods of knowledge necessary for 

the performance of professional functions; qualify languages but different 

classifications; use linguistic and literary terms as in the practical analysis 

and the theoretical description of units, phenomena and laws; be able to 

analyze the linguistic and literary studies; self-replenish obtained in the 

study of the course knowledge 

possess skills: independent work with literature in various fields, acquiring 

new knowledge, using modern technology, skills with office equipment, 

computer methods of data collection, storage and processing of materials; 

analysis of linguistic units of different levels, works of art; 

Form of final control Kazakh and Russian languages - examination (complex) 

Foreign language - exam (test) 

Terms and conditions for 

loans 

timely performance of tasks; 

positive assessment on the outcome monitoring and implementation of all 

activities provided by the module 

Duration of the module 30 weeks 

References 1. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет 

2. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. :ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 511 с. 

15 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. :ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2014. - 

639 с. 31 

4. Жүнісова, К. Қ. Қазақтілі [Текст]  :  ЖОО барлық 

мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқуқұралы 

/ К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 100 

5. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» жаңа 

гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. 

Date of renovation 2018 

 

Name of the module and 

code 

General educations  – GE 

Responsible for the 

module 

Philosophy - PhD, Associate Professor Morozova O.V., PhD, associate 

professor Igisinova N.B. 

History of Kazakhstan - Oskembay A.A.- Ph.D., Associate Professor, 

Vinokourov E.I. - Senior Lecturer, Omarkanova S.A. - Senior Lecturer of 

the Department of History of Kazakhstan 

Module type General education modules (GEM) 

Modul level Bachelor  

Number of hours per 

week 

1s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

2s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

Amount of credits RK –10, ЕСTS – 17 

Form of study Full-time, part-time, distant 
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Semester 1,2 semester 

Number of students According to fact 

The prerequisites module Fundamentals of history, man and society 

Module content The modern history of Kazakhstan, Bases of law, the bases of the 

economics 

Learning outcomes As a result of the study module is to 

have an idea: 

- About scientific, historical, philosophical and religiznyh view of the 

world, the diversity of forms of human activity and knowledge management 

and iratsionalnogo about spiritual values and their meaning; 

- The political life, the subject of politics and political processes in the 

world and the Republic of Kazakhstan, to understand the significance and 

the role of political systems and regimes in the life of society. know: 

- The basis of legal and legislative system of the Republic of Kazakhstan; 

organization of judicial and other pravoimenitelnyh and law enforcement, 

legal, moral and ethical standards in professional activities; 

- Typology of sociological knowledge, factors of social development and 

the impact of the process of socialization, the fundamentals of sociological 

analysis; 

- The essence of culture and its role in human activity, have an 

understanding of cultural values and cultural heritage of humanity, a place 

of culture of Kazakhstan in the world civilization. be able to: 

- Analyze the basic economic processes and programs in the Republic of 

Kazakhstan and the whole world; 

- To put into practice the knowledge and skills in their professional 

activities, and use the right techniques. have the skills to: 

-System ideological nature of knowledge; 

-estimates values and norms, based on the ideals of kindness, justice, honor, 

duty, tolerance, love for their profession. be competent: 

  On current trends in historical science, as well as social and humanitarian 

fields of science and their applications in research and organizational 

management. 

- Analysis of environmental processes and setting specific objectives and 

priorities for environmental activities; knowledge of the laws of the 

biosphere and the environment preservation of ecological balance and 

environmental safety of the environment; skills to use the acquired 

knowledge to solve environmental problems, the development of measures 

to improve the security of industrial activity, the planning of measures to 

improve the sustainability of facilities management, planning measures to 

protect production personnel. 

Form of final control Exam(test) 

Terms and conditions for 

loans 

The student must meet the following requirements to obtain credits: 

- Do not be late to class; 

- To conduct lecture notes; 

- Keep a record of the preparatory material for the SRS; 

- Actively participate in the learning process; 

- To carry out tasks within the deadline, in the case of late delivery of 

educational work teacher has the right not to accept a job; 

- Every two late to class (lectures or other forms of work) count as one 

absence; 

- Accurately execute written work of any kind; 

- Keep the card to read the text; 

- Summary of scientific papers to be presented in manuscript form setting 

out the main provisions of the work, the amount of abstract should not be 

less than 5-6 pages; 

- When responding to test items should not be permitted erasures and 
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corrections; 

- Know the basic terms of the course; 

- For each violation of the established requirements can be removed 0.1 

points. 

Duration of the module 30 weeks 

References 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 

3. Бринкерхоф Д. Әлеуметтану негіздері // «Рухани жаңғыру» 

жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – 

Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 464 бет. Экз 1 

4. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст]  : учебник для студ. 

высших учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы 

:Эверо, 2014. - 384 с. 25 

5. Бернард А. Антропология тарихы мен теориясы // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 240 

бет. 

6. Дональд Ф. Куратко Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика // 

«Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 

480 бет. 

Date of renovation 2018 

 

Name of the module and 

code 

Biological special 2 

 

Responsible for the 

module 

Candidate of biological sciences, Kushnikova L.B. And senior lecturer of 

the Department of Biology Karmenova B.K. 

Module type General education modules (GEM) 

Modul level Bachelor  

Number of hours per 

week 

1s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

2s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

Amount of credits RK –9, ЕСTS – 15 

Form of study Full-time, part-time, distant 

Semester 1,2 semester 

Number of students According to fact 

The prerequisites module Fundamentals of history, man and society 

Module content Ichthyopatholog  

Aguaticscience 

Introduction of plant  

Learning outcomes As a result, the student must: 

know: the main sections of ichthyopathology and current state of 

these Sciences; the history and origin of fish; anatomy and physiology; 

adaptation characteristics and requirements to the conditions of the external 

environment, systematics of the fish fauna and how to determine the 

species, age, gender, and the importance of fish in human 

nutrition.prevention and therapy of fish diseases, fish carriers of dangerous 

bacteria and toxins, fish transmit pathogens helminths of humans and 

animals. 
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be able: to distinguish the species of fish, and their place in the 

zoological taxonomy of fish; Prevention (prophylaxis) of diseases of fish in 

fish farms. Features in the prophylaxis and therapy of fish farms today 

different types. Modern methods and features of disease control in fish 

farms of industrial type; 

possess skills: taking certain species of fish by using determinants, skills 

determine the suitability of aquatic habitat for various species of fish. To 

distinguish the value of the study of diseases of fish and other aquatic 

organisms for aquaculture and ichthyology. The concept of "epizootic 

process," forms of its laws. Factors contributing to the emergence of 

epizootic process. Ways of spreading disease. Seasonality and periodicity of 

epizootic. The concept of 

Form of final control Exam(test) 

Terms and conditions for 

loans 

The purpose of learning aquatic science and ichthyopathology" to 

give students a theoretical base and practical knowledge in matters of 

General and special ichthyology, anatomy, physiology, nutrition, personal 

development, requirements for water quality, taxonomy, biology of various 

fish species. To teach students to identify types of fish, their sex, age, 

perform water analysis,to study food base in water basins and to teach 

students to realize the control of epizootic state of fish hozyaystv and 

natural waters using different methods (virological, bacteriological, 

parasitological, histological).  

Ihtiopatologice is a special discipline that was born at the junction of 

veterinary medicine, ichthyology and fish culture in the study of fish 

diseases, as the lower vertebrate poikilotherm animals, physiology and 

biology which is significantly different from warm-blooded. In this regard, 

it developed a number of special approaches and methods in the study of 

pathogens, pathophysiology, diagnosis and prevention of diseases.  

Duration of the module 30 weeks 

References 1. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар 

алуантүрлілігі және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы 

: Қазақ университеті, 2009.- 248 бет.-5 экз 

2. Ихтиопатология [Текст]  : учеб. для вузов / С. Т. Сабыров, Э. Б. 

Всеволодов ; М-во образования и науки РК, КазНУ им. аль-

Фараби. - Изд. 2-е, доп. - Алматы : Қазақ  университетi, 2011. - 

294 с. : ил. 3 

3. Мамыкова, Р. У. Интродукция лекарственных растений в 

предгорной зоне юга Казахстана [Текст]  : [моногр.] / Р. У. 

Мамыкова. - Шымкент : Әлем, 2012. - 136 с. : ил. 1 

Date of renovation 2018 

 

Name of the module and 

code 

Zoological practice 

 

Responsible for the 

module 

professor Prokopov K.P.; Senior lecturers of the Department of Biology 

Karmenova B.K. And Komekova G.K. 

Module type General education modules (GEM) 

Modul level Bachelor  

Number of hours per 

week 

1s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

2s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

Amount of credits RK –9, ЕСTS – 15 

Form of study Full-time, part-time, distant 



П ВКГУ 011-15 

Semester 7 semester 

Number of students According to fact 

The prerequisites module Fundamentals of history, man and society 

Module content Parasitology 

Ethology 

Ornithology 

Learning outcomes Know: 

- basic concepts, terms and definitions of parasitology, ethology and 

ornithology, features of the structure of the nervous system and sense 

organs of the main groups of animals, animal behavior control systems; 

Patterns of evolution of behavior; 

- Morphological features, life cycles of the causative agents of the most 

common parasitic diseases of humans and animals; 

- Morphological features, life cycles of carriers of pathogens of human 

diseases; 

Be able to: 

- to carry out the analysis of the behavior of organisms, to identify its 

motivation, to identify related links between the forms of behavior of 

different groups of organisms, to operate with concepts and to argue 

conclusions; 

- Select and apply the appropriate method of laboratory diagnosis of 

parasitic diseases of animals; 

- analyze microscopic preparations, microphotograms of various stages of 

development of pathogens of parasitic diseases of humans and animals; 

Have skills: 

- an idea of the basics of psychology, the structure of animals, their 

taxonomy, patterns of ontogeny and phylogenesis, the inheritance of 

features and their development, the relationship of organisms of one and 

different species, the interaction of organisms with their habitats 

Form of final control Exam(test) 

Terms and conditions for 

loans 

The student must meet the following requirements to obtain credits: 

- Do not be late to class; 

- To conduct lecture notes; 

- Keep a record of the preparatory material for the SRS; 

- Actively participate in the learning process; 

- To carry out tasks within the deadline, in the case of late delivery of 

educational work teacher has the right not to accept a job; 

- Every two late to class (lectures or other forms of work) count as one 

absence; 

- Accurately execute written work of any kind; 

- Keep the card to read the text; 

- Summary of scientific papers to be presented in manuscript form setting 

out the main provisions of the work, the amount of abstract should not be 

less than 5-6 pages; 

- When responding to test items should not be permitted erasures and 

corrections; 

- Know the basic terms of the course; 

- For each violation of the established requirements can be removed 0.1 

points. 

Duration of the module 30 weeks 

References 1. Есжанов Б.Е. Орнитология. / С.С. Көбегенова, С.Т. Нұртазин – 

Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 -272 б.  

2. Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.К., Омарова Ж.С. 

Паразитология: оқулық / ҚР Білім және Ғылым министрлігі 

бекіткен.- Алматы, 2011.-296 бет. 

Date of renovation 2018 
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Name of the module and 

code 

Hydrobiological 

 

Responsible for the 

module 

Senior lecturer of the Department of Biology Karmenova B.K., Ph.D. 

Kushnikova L.B. 

Module type General education modules (GEM) 

Modul level Bachelor  

Number of hours per 

week 

1s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

2s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

Amount of credits RK –9, ЕСTS – 15 

Form of study Full-time, part-time, distant 

Semester 4 semester 

Number of students According to fact 

The prerequisites module Fundamentals of history, man and society 

Module content Hydrobiology 

Hydroecology 

Limnology 

Learning outcomes know:  
- abiotic factors aqueous environment, such as temperature, salinity, 

oxygen saturation, light, the pH value (pH); vertical distribution of 

temperature, oxygen and pH in different types of water bodies; primary and 

secondary products and methods for its determination; 

biolimnologicheskuyu structure of the hydrosphere; population of the 

littoral, benthic and profundal; Group of aquatic organisms, are 

participating in the self-purification of water bodies; 

- an overview of the hydrosphere, hydrological and physico-chemical 

conditions of the existence of aquatic organisms; major groups of aquatic 

organisms; basic adaptation to the aqueous environment; feeding habits and 

food relationship. Classification of aquatic organisms according to the 

power supply; 

- be able to:  
- identify the type of dynamics hydroecosystems abiotic factors set 

types of indicators (phytoplankton, zooplankton and zoobenthos); calculate 

the quantitative indicators (population, biomass and products) and to 

allocate the dominant populations of aquatic organisms; 

 

- carry out the calculation and description of age-statistics; conduct 

expeditionary and stationary research; research productional; 

- Own methods and techniques of working with the bodies of water; 

master the skills and techniques of anatomical, morphological and 

taxonomic studies of biological objects, the preparation of the object to the 

investigation, the fixation. 

- have the skills to allowing to carry out the safety requirements and 

skills on water bodies; techniques and methods of organizing and 

conducting field studies and post-processing of the material; skills 

determine the specific accessory aquatic organisms; skills of conducting 

research hydrobiological documentation. 

Form of final control Exam(test) 

Terms and conditions for 

loans 

The discipline aimed at creating competencies: professional, 

communication, self-management. 

Duration of the module 15 weeks 
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References 1. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем [Текст]  

: [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы :Бастау, 

2013. - 324 с. 10 

2. Жалпы гидробиология [Текст] : оқу құралы / Қ. Ж. Сейтбаев. - 

Алматы : Дәуір, 2012. - 480 бет. - (Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы). – ISBN  экз 50 

3. Жалпы гидробиология [Текст] : оқу құралы / Б. Қ. 

Минсаринова, Б. Е. Есжанов. - Алматы : Қазақ университетi, 

2017. - 438 бет. – ISBN экз 5 

Date of renovation 2018 

 

Name of the module and 

code 

Advanced biological - UB 

Responsibleforthemodule Philosophy - PhD, Associate Professor Morozova O.V., PhD, associate 

professor Igisinova N.B. 

History of Kazakhstan - Oskembay A.A.- Ph.D., Associate Professor, 

Vinokourov E.I. - Senior Lecturer, Omarkanova S.A. - Senior Lecturer of 

the Department of History of Kazakhstan 

Module type General education modules (GEM) 

Modul level Bachelor  

Number of hours per 

week 

1s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

2s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the student  

–4,5 

Amountofcredits RK –7, ЕСTS – 12 

Formofstudy Full-time, part-time, distant 

Semester 6 semester 

Numberofstudents According to fact 

Theprerequisitesmodule Fundamentals of history, man and society 

Modulecontent The concept of modern  natural science 

Akvabiodiversity and animal resources  

Learning outcomes As a result of studying a student must: 

know:  

- modern concepts of origin of life and its evolution; 

- about fundamental unity of natural Sciences; the incompleteness of 

science and the possibilities of its further development; 

- about discreteness and continuity in nature; 

- dynamic and statistical regularities in nature; 

- about the probability as an objective feature of natural systems; 

- individual and collective behavior of objects in nature; 

- Facts: basic concepts, laws and laws, aquatic biodiversity, aquatic 

biodiversity for the sustainability hydrobiocenoses; 

-  The contents of the Republic of Kazakhstan policy for fisheries and 

aquaculture at the present stage of its aspects, the concept of aquaculture 

prospects, related scientific problems in key areas of fisheries research;  

- -state and prospects of development of aquaculture and related 

scientific problems. 

be able to: 

- to prove the main stages of the development of science, the peculiarities 

of modern science; 

- to know the concepts of space and time; 

- about the principles of symmetry and laws of conservation; 

- about corpuscular and continuum traditions in the description of nature; 
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- dynamic and statistical regularities in natural Sciences; 

- about self-organization in animate and inanimate nature. 

- characterize the status of aquatic ecosystems by studying the structure, 

laws and principles of existence hydrobiocenoses, especially aquatic life 

forms, their population structure and aquatic ecosystems.  

- analyze the results of scientific research and its impact on the 

development of aquaculture; 

-  understand and explain the features of the aquaculture in the profile 

area in different periods of historical development, their causes and socio-

economic problems; 

To own skills:  

- of experimental research in natural science. 

-  own methods of selection and analysis of biological samples;  

-  have the skills identification and description of biological diversity, its 

valuation modern methods of quantitative data processing. 

Formoffinalcontrol Exam(test) 

Terms and conditions for 

loans 

The student must meet the following requirements to obtain credits: 

- Do not be late to class; 

- To conduct lecture notes; 

- Keep a record of the preparatory material for the SRS; 

- Actively participate in the learning process; 

- To carry out tasks within the deadline, in the case of late delivery of 

educational work teacher has the right not to accept a job; 

- Every two late to class (lectures or other forms of work) count as one 

absence; 

- Accurately execute written work of any kind; 

- Keep the card to read the text; 

- Summary of scientific papers to be presented in manuscript form setting 

out the main provisions of the work, the amount of abstract should not be 

less than 5-6 pages; 

- When responding to test items should not be permitted erasures and 

corrections; 

- Know the basic terms of the course; 

- For each violation of the established requirements can be removed 0.1 

points. 

Durationofthemodule 15 weeks 

References 1. Бондарев, в. П. Концепции современного естествознания 

[текст]  : учеб. Для вузов / в. П. Бондарев. - 2-е изд., перераб. И 

доп. - м. : альфа- м ; [б. М.] : инфра - м, 2011. - 511 с. 2 

2. Концепции современного естествознания : учеб. Пособие для 

вузов / под общ. Ред. С. И. Самыгина.- м.: кнорус, 2015.- 464 с. 

5 

3. Найдыш, в. М. Концепции современного естествознания 

[текст]  : учеб. Для вузов / в. М. Найдыш. - изд. 3-е, перераб. И 

доп. - м. : альфа- м ; [б. М.] : инфра - м, 2011. - 704 с. – 1 

4. Алыбаева, р. А. Охрана наземных и водных экосистем [текст]  : 

[учеб. Пособие для вузов] / р. А. Алыбаева. - алматы : бастау, 

2013. - 324 с. 10 

Date of renovation 2018 

 

Name of the module and 

code 

Entomology and resources of Kazakhstan 

 

Responsible for the module Candidate of biological sciences, associate professor Shariphanova A.S. 

Senior lecturer of the Department of Biology Karmenova B.K. 

Module type General education modules (GEM) 
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Modul level Bachelor  

Number of hours per week 1s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the 

student  –4,5 

2s:Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the 

student  –4,5 

Amount of credits RK –7, ЕСTS – 12 

Form of study Full-time, part-time, distant 

Semester 5,6 semester 

Number of students According to fact 

The prerequisites module Fundamentals of history, man and society 

Module content Entomology 

Biogeography of Kazakhstan and East Kazakhstan region 

Learning outcomes 

 

As a result of the study a student must: 

- Know: the mechanisms of influence on these animals environmental 

factors. Explain the reasons for the prosperity of Klas insects and animals 

to name the device habitats; 

-the main stages in the development of biogeography, patterns of 

geographic distribution in the land of Kazakhstan and East Kazakhstan 

region plants and animals; 

- Be able to: apply the methods of collecting and accounting for the 

number of insects on the ground; justify the need for careful treatment and 

protection of insects in ecosystems and limit the number of commensal 

species and species are carriers of diseases; 

-umet doctrine of habitat, habitat types, the concept of flora and fauna, 

flora and fauna zoning of the world, continental and island fauna, cultural 

geography of plants and animals; 

- Have the skills: in the definition of species of insects on determinants; 

reflect the observations made in the drawings, diagrams, descriptions, etc. 

- Have the skills to carry out scientific work on biogeography. 

Form of final control Exam(test) 

Terms and conditions for 

loans 

Competence: Milestones biogeography, patterns of geographic 

distribution in the land plants and animals, the doctrine of habitat, habitat 

types, the concept of flora and fauna, flora and fauna zoning of the world, 

continental and island fauna, cultural geography of plants and animals 

Duration of the module 15 weeks 

References 1. Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология [Текст]  : учеб. 

для сред. спец. учеб. заведений / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - 

М. : ИНФРА - М, 2011. - 217 с. 2 

2. Алыбаева, Р. А. Охрана наземных и водных экосистем 

[Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 324 с. 1 

3. Жалпы энтомология : оқу құралы / А. О. Сағитов, Н. Ж. 

Ашықбаев, Б. А. Дүйсембеков.-Алматы : ҚазҰАУ,2012.-220 

бет.-10 экз 

4. Карменова, Б. Қ. Бунақденелілер биологиясы  : монография / 

Б. Қ. Карменова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2017. - 141 бет. – 2 экз 

Date of renovation 2018 

 

Name of the module and 

code 

The spiritual and moral - DN 

Responsible for the module  

Module type Optional modules, beyond gyalification 
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Modul level Bachelor  

Number of hours per week 1st :Lecture –  2, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1,5, Independent work of the 

student  –4,5 

2nd :Lecture –  1, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1, Independent work of the student  

–3 

Amount of credits RK –5, ЕСTS – 8 

Form of study Full-time, distant 

Semester 3st ,4nd semester 

Number of students According to the fact 

The prerequisites module Political science-sociology, the modern history of Kazakhstan 

Module content Religious studies, bases of anticorruption culture 

Learning outcomes As a result of training of the module should 

Know: theoretical fundamentals of theological science, the main religious 

pictures of the world, the system of values, ethical standards of world 

religions and their value for development and improvement of society, 

including in Kazakhstan; the principles of interfaith consent in Kazakhstan 

and the main determination of anti-corruption culture, the international 

and national legislation regulating anti-corruption, the main approaches to 

formation of anti-corruption culture in various social groups, measures of 

responsibility for corruption offenses in various spheres. 

Be able: to use theological approach to judgment of a concrete situation in 

everyday life and in professional activity; independently and collectively 

to comprehend the questions concerning religious life in modern society; 

to apply the gained knowledge in the analysis, in activities of state bodies 

for formation of anti-corruption culture of society regarding legal and 

social anti-corruption and fight against her as with the social phenomenon. 

Own skills of the analysis of information on religion from various sources; 

to distinguish corruption as an element of socio-political life of society in 

the international and national context, the analysis of activity of public 

authorities, political and public organizations in the sphere of anti-

corruption and to take part in her, skills of formation of anti-corruption 

culture in various social environments. 

Form of final control Exam(test) 

Terms and conditions for 

loans 

Condition for receiving the credits on the module is implementation of all 

requirements for the making components according to syllabuses and 

positive assessment for examination. 

Duration of the module 30 weeks 

References 1. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев 

; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 

2018. - 96 бет.15 экз. 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев 

; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Отан, 2017. -

1146 бет.- 50 экз. 

3. Діни философия : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова [және т. б.]. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 228 бет. – 10 экз 

4. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы 

: Казак университетi, 2014. - 110 с. 18 

5. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для 

бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- 

М. : Юрайт, 2016.- 367 с. 2 

Date of renovation 2018 
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Name of the module and 

code 

Extra module 

Responsible for the module Fundamentals of Information Culture - Karmenova M. - Master, teacher; 

Physical Culture - Tulebaev AM - Master, teacher; Modernization of 

public consciousness - Nurgalieva SA - Candidate of Sciences, Associate 

Professor 

Module type Extra modules 

Modul level Bachelor  

Number of hours per week 1st : 10 hours 

2nd : 120 hours 

3st :Lecture –  1, Practical lessons –1, Practical lessons – 0, Independent 

work of the student with the teacher  – 1, Independent work of the student  

–3 

Amount of credits RK –10, ЕСTS – 17 

Form of study Full-time, distant 

Semester Bases of information culture - 1 semester 

Physical culture – 1 - 4 semester 

Modernization of public consciousness – the 4th semester 

Number of students According to the fact 

The prerequisites module Informatics, school physical culture, political science-sociology 

Module content Bases of information culture, physical culture, modernization of the public 

consciousness 

Learning outcomes As a result of training of the module should 

Know: the nomenclature of information publications, services, the 

databases offered by libraries; the services, databases offered by libraries; 

roles of physical culture in an educational system of children of preschool 

age and youth; the main ways of updating and change of public 

consciousness within modern times; 

Be able: to formulate, application of innovations for information search 

and ability to represent results of the researches; about a role of physical 

culture in an educational system of children of preschool age and youth; 

about importance of modernization of all aspects of public consciousness; 

Own skills: to formulate, specify, portray queries; to carry out it is sports – 

mass work among the increasing generation; to analyze processes and the 

phenomena of modernization happening in society. 

Duration of the module 60 weeks 

References 1. Baimukhamedov M. F.Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty :Bastau, 2013. - 288 p.-20  

2. Information and communication technologies textbook : in 2 part 

= Информационно-коммуникационные технологии : учебник 

: в 2 ч.  : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : 

textbook. - 2017. - 622 с-15 экз 

3. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі 

[Текст] : оқу құралы / Т.А.Ботагариев ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. - 240 бет. – ISBN экз 
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Name of the module and 

code 

Educational - Educ 

Responsible for the module Leading teachers of department 

Module type modules of practices 
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Modul level Bachelor  

Amount of credits RK –2, ЕСTS – 1 

Form of study Full-time, distant 

Semester 2nd semester 

Number of students According to the fact 

The prerequisites module Latin, Zoology, Botany, Biometry 

Module content Teaching practice 

Learning outcomes The purpose of educational practice is working off of professional 

knowledge and abilities. Formation of professional orientation of the 

identity of future teacher on the basis of deepening and fixing of the 

theoretical knowledge gained when studying biological disciplines; 

acquisition of skills of practical work when studying regional fauna, flora, 

vegetation, statement of field and vegetative experiments, an agricultural 

techniques of various crops.  

Practice tasks: Studying of a variety of plants and animals in the native 

habitat; development of methods of naturalistic work, vegetative and field 

methods of a research, statement of experiments; acquaintance of students 

to the main ecological and faunistic complexes of animals of the area of 

field practice, having shown variety of types and complexity of the 

interactions of organisms existing in the nature among themselves and the 

environment; studying by students of the main features of regional flora, 

acquaintance to the most important taxonomical groups of vascular plants 

presented around carrying out practice, studying of ecological and 

phytocenotic confinement of the major types, acquaintance to adventive 

flora; acquaintance of students with the population of animal main types 

of biotopes, biological lines of the major types and their role in the nature 

and economic human life; studying of structure and dynamics of the major 

phytocenoses of the area of field practice, their ecological confinement; 

formation at students of skills of use of natural objects (fauna, flora, 

natural vegetation, agrobiocenoses) as methodical objects during the 

studying of biology, the management research, development of methods 

of holding excursions, statement of biological experiments, observations 

of plants and animals, collecting collections; acquaintance of students with 

the basic principles of the organization and methods of carrying out 

independent scientific research; acquaintance to rules of conduct in the 

nature and measures of protection of plants and animals, in relation to 

local conditions. 

Know: variety of morphological and anatomical structures of bodies of 

plants; systematic groups (department, class, order, family, sort, look) of 

plants; medicinal types of these groups and also growing in RK; to know 

protected species of the republic (especially medicinal); regularities of 

formation of vegetable communities and their distribution on the globe. 

On zoology to know a specific variety of invertebrate animals of the area 

of practice;  

Systematic groups of animals; animal species included in the Red List;  

Names of animal species of the area of practice in Latin; main methods of 

field researches; main vital forms and ecological groups of animals of the 

area of carrying out practice; main zoological terminology and symbols; 

main questions of rational use and animal protection; main characteristics 

of activity, external structure of animals, their ontogenetical and seasonal 

changes, ways of reproduction and resettlement, dependence on dwelling 

conditions. 

Be able: to carry out the morphological analysis of plants; to work with 

determinant; to carry out the geobotanical description of vegetable 

community; to herbarize plants: collecting, drying and assembling and 

labeling.   
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Own skills: to use the main methods of field researches on botany, 

systematization of plants; on zoology invertebrates and vertebrata: 

Skills of collecting, definition and description of animals and plants; 

technology of collecting, methods of fixing of zoological and botanical 

objects, production of damp medicines and drawing up collections on 

zoology and herbarium materials; by methods of morphological definition 

of an description of animals and plants on determinants; skills of holding 

excursions; basic biological concepts, knowledge of the biological 

phenomena or laws; statements of naturally scientific experiment, use of 

information technologies for the solution of scientific and professional 

tasks, the analysis and assessment of results of laboratory and field 

researches, skills of independent research in field conditions, naturalistic 

work and nature protection activity; to work with determinant of animals; 

to make phenological observations; to define specific accessory, to do 

morphological descriptions. 

Form of final control Report 

Duration of the module 1 weeks 

References 1. Жануарлар алуан түрлілігі : оқулық / К.Ә. Дәуітбаева, Б.Е. 

Есжанова, Н.С.Сапарғалиева, С.Т. Нұртазин ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-712 бет.-

1-2 бөлімдер.-30 экз 

2. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак.-ің бакалавлары мен 

магистранттарына арналған оқу құралы : 2- бөлім.- Алматы : 

Эверо, 2014.- 2-ші бөлім.- 368 бет.-25 экз 

3. Игисинова Ж.Т. Ботаника Алтай өңірінің Delphinium L. және 

Aconitum L. түрлері // «Рухани жаңғыру». – Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. – 155 

бет. 

4. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших 

растений: учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: 

ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с 3 

5. Латинский язык [Текст]  : учеб. для студентов пед. вузов / под 

ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. - 9-е изд., испр. - М. :Владос , 

2015. - 343 с. 
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Name of the module and 

code 

Pre-diploma - PDip 

Responsible for the module PDip 

Module type modules of practices 

Modul level Bachelor  

Amount of credits RK –1, ЕСTS – 1 

Form of study Full-time, distant 

Semester 8nd semester 

Number of students According to the fact 

The prerequisites module The main knowledge gained by the student during training before passing 

of an externship 

Module content Pre-diploma practice 

Learning outcomes The externship is the most important part of educational process and is 

directed to training of highly qualified specialists. The externship is an 

important component of educational process. 

The purpose of an externship consists in setting the theoretical knowledge 

gained during the classroom occupations, educational practices, to acquire 
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professional abilities and skills and to collect necessary materials for 

writing of final qualification work. Besides, the important purpose of an 

externship is familiarizing of the student in the production environment 

for the purpose of acquisition of socially personal competences necessary 

for work in the professional sphere and fixing of key competences, 

acquisition by students of practical skills and experience of professional 

activity on the trained specialty. Fixing of the theoretical knowledge 

gained by bachelors when studying the following main disciplines: 

anatomy and morphology of plants, systematization of plants, geneticist, 

protection of flora, zoology of invertebrates and zoology of vertebrates, 

biotechnology, etc. To determine the level of fundamental and special 

training of the student, his ability to carrying out scientific research, the 

analysis and synthesis of information, the received skills by the solution of 

relevant practical tasks in the concrete field of biology. 

Objectives of practice are: 

- fixing and deepening of theoretical knowledge;  

- acquisition of practical experience in the studied specialty; 

- acquaintance of students with production and scientific activity of the 

enterprise or organization;  

- acquaintance with questions of labor protection; 

- receiving experience of the solution of research and design and 

settlement tasks. 

The externship solves as the general, and special problems of training, is 

intended to provide quality of vocational training of bachelors according 

to the State educational standard. During the externship students bachelors 

master stages of collecting, systematization, the analyses primary yielded 

of results of field works. 

In time the practice students have to practice in quality of laboratory 

assistants. 

It isn't allowed to use students at subsidiary, harvest and other unqualified 

works and also at departments of HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

or in the design organizations. 

The student at practical training is obliged: 

- To be present at adjusting and total conferences; 

- To study the program of practice and according to her to make the 

individual plan; 

- To observe calendar terms of practical training; 

- To follow instructions and orders of heads of practice from institute and 

basic establishment; 

- To keep the diary in which write all about the activity at the enterprise, 

including observations in conditions, to fix statistical data, to give digital 

materials, content of the led discussions, lectures, to do drawings, 

sketches, sketches, etc.; 

- In due time and qualitatively to perform the tasks provided by the 

program; 

- Collecting experimental material on a thesis subject (individual work); 

- Report on an externship. 

Form of final control Report 

Duration of the module 2 weeks 

Date of renovation 2018 

 

Name of the module and 

code 

Module of final examination - MFE 

Responsible for the module Kitapbaeva A.A. 

Module type modules of final examination 
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Modul level Bachelor  

Amount of credits RK –3, ЕСTS – 12 

Form of study Full-time, distant 

Semester 8nd semester 

Number of students According to the fact 

The prerequisites module Knowledge, abilities and skills of all passable disciplines during training 

Module content State exam in the specialty, Writing and defence of diploma work 

(project) or handing over of state examinations on two profiling 

disciplines 

Learning outcomes The thesis is considered as the end result of vocational training of 

bachelors on this specialty, contains elements of scientific novelty, has 

theoretical and practical value. 

The thesis belongs to the final stage of training. In her theoretical 

knowledge of graduates is systematized, fixed and extend; knowledge and 

skills received in the course of training and during independent scientific 

research are reflected and also results of an externship are generalized. 

The subject of the thesis is chosen from recommended by department of 

subject. At the same time the student can offer an initiative subject. The 

final wording of a subject is coordinated with the research supervisor. The 

subject has to correspond to the name of the received specialty. A subject, 

the research supervisor and reviewers of theses are approved by the order 

of the rector of the university. 

Structural elements of the thesis are: title page; contents; definitions; 

designations and reductions; introduction; main part; conclusion; the list 

of the used sources; applications. It is necessary to reflect relevance of a 

research in the context of the program documents defining development of 

society in introduction. Taking into account specifics of specialty and the 

chosen subject it is necessary to show the importance of the studied 

problem. Also the relevance of a problem, degree of scientific study have 

to be reflected in introduction; the purpose and tasks of the thesis are 

defined; scientific and methodical base of a research; the provisions 

submitted for protection; object and object of research; practical value; 

structure of work. 

Introduction has to include: 

- the general information on readiness of the chosen subject; 

- justification of relevance and novelty of a subject, communication of this 

work with other research works; 

- an assessment of the used literature (a problem historiography) is given; 

- purpose of work and solvable tasks.  

Provide the data reflecting essence, a technique and the main results of the 

performed work in the main part. The main part contains the answers to 

the questions formulated in operating time over the working plan and 

allowing to open the maintenance of the object of research. 

The main part has to have logical structure which is defined by will of the 

author, proceeding from judgment of a subject, the purpose and tasks, the 

picked-up sources, literature and logic of the research. 

The main part can consist of several chapters. The main part may contain: 

a) justification of the direction of a research, research object; 

b) process of theoretical and (or) pilot studies, including determination of 

character and content of theoretical researches, methods; 

c) the analysis of texts, sources, facts, the processes making a work 

perspective; 

d) generalization and assessment of results of the researches including 

assessment of completeness of the solution of objectives and the offer on 

the further directions of works, assessment of reliability of the received 

results, justification of need of carrying out additional researches of the 
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theoretical and practical questions considered in work. 

The main part usually consists of heads (sections). At the end of each 

chapter it is recommended to draw conclusions which have to be short and 

contain concrete information on the received results. 

The conclusion, as a rule, has to contain: 

- main results of work and short conclusions on them; 

- assessment of completeness of solutions of objectives; 

- recommendations about use of results of work; 

The conclusion is begun with a new leaf after statement of the main part 

of work. 

The list of the used sources has to contain data on the sources used in 

work. 

The quantity of sources at implementation of the term paper is, as a rule, 

not less than 10 names. 

It is recommended to include the materials connected with the performed 

work which for any reasons can't be included in the main part in 

applications. 

Can be applications: 

- illustrations, schemes, photos, schedules, etc.; 

- tables of auxiliary data; 

- expert opinions; 

- the instructions, techniques developed in the course of work 

performance; 

- the examples which haven't entered work; 

- other materials. 

Impose the following requirements to the thesis: 

- deep theoretical study of the studied problems on the basis of the 

analysis of scientific literature; 

- skillful systematization statistical yielded and results of observations, the 

analysis and their generalization and identification of problems; 

- critical approach to the studied actual materials, for the purpose of search 

of the new ideas and developments; 

- argumentativeness of conclusions, validity of offers and 

recommendations; 

- laconic, logically consecutive and independent statement of material; 

- registration of material according to the established requirements. 

Form of final control State exams 

Protection of the thesis 

Terms and conditions for 

loans 

Condition for receiving the credits on the module is passing the current 

examinations with 1 on 4 courses and all types the practices. 

Date of renovation 2018 
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