




1 5В012500 - «Химия-Биология» мамандығы түлегі білім беру 

бағдарламасының төлқұжаты 

 

1.1 Біліктілік пен лауазымдардың тізімі 

Аталған білім беру бағдарламасы түлегіне 5В012500 - «Химия-

Биология» мамандығы бойынша «Білім бакалавры» дәрежесі тағайындалады. 

5В012500 - «Химия-Биология» мамандығының түлегі химия және 

биология мұғалімі қызметінде жұмыс істей алады. 

1.2  Негізгі құзыреттіліктер 

5В012500 - «Химия-Биология» мамандығы бойынша «Білім 

бакалавры» келесі салалар бойынша негізгі құзыреттіліктерге ие болады: 

1) ана тілі (қазақ/орыс тілдері) – КК1 

химия және биология саласындағы негізгі тұжырымдамаларды, 

ойларды, фактілер мен пікірлерді жазбаша және ауызша формаларда (тыңдау, 

айту, оқу және жазу) түсіндіруге және түсінуге, сонымен қатар әлеуметтік 

және мәдени контекстердің барлық салаларында (жұмыста, үйде және бос 

уақытында) лингвистикалық тұрғыдан лайықты және шығармашылық 

әрекеттесуге, сөздіктер мен анықтамалықтарды қолдануға қабілетті. 

2) шетел тілдері – КК2 

ағылшын тіліндегі негізгі қарым-қатынас дағдыларын иеленеді: химия 

және биология саласындағы негізгі тұжырымдамаларды, ойларды, фактілер 

мен пікірлерді жазбаша да, ауызша да (тыңдау, айту, оқу және жазу) 

әлеуметтік және мәдени контекстердің барлық салаларында (оқуда, білім 

алуда, жұмыста, үйде және бос уақытында) түсінуге, жеткізуге және айтуға. 

Медиация және мәдениетаралық түсіністік дағдыларына ие болады. Шетел 

тілі кәсіби мазмұндағы ақпараттарды шетелдік көздерден алу мүмкіндігіне 

ие; меңгерілген дағдыларды, соның ішінде ми еңбегінің белгілі бір әдістерін 

практикада қолдануға қабілетті; өз көзқарасын ұсынуға қабілетті тұлға 

қалыптастыру көлемінде беріледі. 

3) іргелі химиялық, биологиялық, жаратылыстану-ғылыми және 

техникалық дайындық – КК3 

заттарды химиялық және физикалық-химиялық әдістермен сапалық 

және сандық зерттеу негіздеріне жататын негізгі заңдар мен заңдылықтарды 

дамытуға және қолдануға қабілетті: заңдылық қандай құбылыстар 

(процестер) немесе өлшемдер арасындағы байланысты түсіндіретіндігін; 

анықтамасын; заңның математикалық және, қажет жағдайда, графиктік 

өрнегін; заңның қолданылу шегін біледі. 

Орта мектепте химияны және биологияны оқытудың қазіргі заманғы 

инновациялық технологиялары мен интерактивті әдістерін қолдана біледі. 

4) компьютерлік дайындық – КК4 

жұмыста, бос уақытта және қарым-қатынаста заманауи ақпараттық 

технологияларды сенімді және сыни қолдануға қабілетті; дүниетанымдық 

дәлелдерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтауға, өздерінің 

білімдерін және әдістерін кәсіби проблемаларды шешу үшін қолдануға, 

химия және биология саласындағы ғылыми-зерттеу материалдарын 



дайындауға арналған практикалық мәселелерді шешу үшін бағдарламалық 

құралдарды қолдана алуға; ақпарат алмасу құралы ретінде, Интернетте 

жұмыс істеу үшін компьютермен жұмыс істей білуге; электрондық білім беру 

құралдарының негізгі педагогикалық қасиеттерін бағалауға және оларды оөу 

үрдісінде қолданудың педагогикалық тиімділігін анықтауға; ақпаратты 

қабылдау, сақтау және өңдеуге. 

5) оқу дайындығы – КК5 

ой-өрісі және ойлау мәдениеті кең жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін химиялық және биологиялық пәндер 

(ғылымдар) саласындағы базалық білімге ие: үздіксіз оқыту қажеттілігін 

түсінеді, қолжетімді мүмкіндіктерді таба алады; өзінің білім алуын 

ұйымдастыруға, соның ішінде жеке және топта уақытты және ақпаратты 

тиімді басқаруға қабілетті; кәсіби және жеке дамуға ұмтылатын;   

күнделікті кәсіби қызмет және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін 

қажетті жаңа білім алуға қабілетті; өз ресурстарын басқаруға қабілетті, яғни, 

өзін-өзі тану саласындағы өз дағдылары мен қабілетін көрсетуге, білімді 

игеруге және сақтауға, сондай-ақ оларды ұтымды дамыту және пайдалануға 

қабілетті. 

6) әлеуметтік дайындық (тұлғалық, қарым-қатынастық, азаматтық 

құзыреттіліктер) – КК6 

қоғамдық және жұмыс өміріне, әсіресе әртүрлі қоғамдарға тиімді және 

конструктивті түрде қатысуға, ал қажет болған жағдайда жанжалдарды шешу 

үшін мінез-құлқының барлық түрлеріне ие, қоғамдық-саяси 

тұжырымдамалар мен құрылымдарға негізделген азаматтық өмірге қатысуға 

қабілетті, ұжымда, отбасында, қоғамда, әлемде өмір сүруге қабілетті, басқа 

адамның қабылдауын және түсінуін, құндылыққа деген көзқарасын дамыта 

алатын қабілеті бар; қоғамдағы қарым-қатынастарда ашықтық пен 

толеранттылыққа қабілетті, қақтығыстық жағдайларды болдырмауға 

қабілетті, икемге келе алатын және қоршаған әлеммен байланысқа түсе 

алатын, іскери этиканы сақтай алатын, мінез-құлықтың этикалық және 

құқықтық нормаларын сақтауға қабілетті, қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативті қарым-қатынасқа ие, топта жұмыс істеу, ынтымақтастық, 

ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуға 

қабілетті. 

7) кәсіпкерлік экономикалық дайындық – КК7 

экономикалық білім негіздеріне ие, менеджмент туралы ғылыми 

түсінігі бар: маркетинг, қаржы және т.б.; экономиканы мемлекеттік реттеудің 

мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін 

біледі және түсінеді; идеяларды іс-әрекетке айналдыра алады, кәсіби 

мақсаттарға жету үшін жобаларды жоспарлау және басқаруға қабілетті; 

экономикадағы нақты жағдайларды микро және макроэкономика тұрғысынан 

талдау, экономикалық және құқықтық жағдайды талдау және бағалау 

негізінде дербес тиімді шешімдер қабылдай алады; экономикалық және 

құқықтық ойлау, отандық және шетел ғылымдарының біліміне негізделген 

қоғамның проблемаларын тұтастай талдауға қабілетті. 



8) мәдени дайындық – КК8 

ақпаратты жинақтауға, талдауға, қабылдауға, мақсаттар қоюға және 

оған жету жолдарын таңдауға қабілетті, идеологиялық, әлеуметтік және жеке 

маңызды философиялық мәселелерді талдай алатын, адамның өмір сүру 

формасы ретінде мәдениеттің мағынасын түсінуге қабілетті, өз қызметінде 

қазіргі заманғы толеранттылық, диалог және ынтымақтастық принциптерін 

жетекшілікке алуға қабілетті, 

ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, негізделген 

және айқын түрде құруға қабілетті, әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдауды, математикалық мұраға және 

мәдени дәстүрлерге құрметпен қарауға, қазақ мәдениетінің құндылығын 

және оның әлемдік мәдениеттегі орны туралы тануға қабілетті, қазіргі 

заманғы өркениеттің сақталуы мен дамуына арналған гуманистік 

құндылықтардың мағынасын түсінуге, қоғамды демократия, еркіндік және 

гуманизм принциптері негізінде жетілдіруге және дамытуға дайын және 

ұмтылысқа қабілетті.  

9) жалпы құзыреттіліктер – КК9 

белгілі бір стандарттарға сәйкес табысты жұмыс жасай білуге және өз 

білімін практикалық қызметте қолдануға қабілетті, практикалық тәжірибе 

негізінде табысты қызмет жасай білуге, кәсіби және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде жаратылыстанулық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдар 

бойынша жүйелі теориялық және практикалық білімдерін қолдануға 

қабілетті; әртүрлі білім беру мекемелерінде негізгі және элективті курстарға 

арналған оқу бағдарламаларын жүзеге асыра алатын, оқушылар мен 

тәрбиеленушілердің жетістіктерін диагностикалаудың заманауи әдістерін 

қолданатын, білім алушыларды әлеуметтендіру және кәсіби өзін-өзі тану 

процестерін педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын, оларды мамандықты 

дұрыс таңдауға дайындайтын, белгілі бір білім беру мекемесінде оқу 

процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен 

технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдануға 

қабілетті. 

5В012500 - «Химия-Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры 

өзінің кәсіби білімін, біліктілігі мен дағдысын қолдану саласында келесі 

арнайы құзыреттіліктерге ие болады: 

1)  Педагогикалық - СК1:  

- химиялық және биологиялық пәндер бойынша курстарды 

жаңартылған білім мазмұнында оқытуда педагогикалық қызметтің негіздері 

бойынша білімдерін практикалық қолдану; 

- оқушылардың ойлау дағдыларын қарапайым деңгейден (білім, 

қолдану, түсіну) жоғары деңгейге дейін (талдау, синтездеу, бағалау) 

қалыптастыруға негізделген оқытудың мақсаттарына назар аударуға 

қабілетті; 

- пәнаралық байланыстарды тиімді ұйымдастыру; 



- оқу-тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру 

ортасының мүмкіндіктерін, соның ішінде ақпараттық мүмкіндіктерін 

пайдалану; 

- білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуге мүдделі ата-

аналармен, әріптестермен, әлеуметтік серіктестермен өзара қарым-қатынаста 

болу; 

- патриоттықты тәрбие, химиялық және биологиялық саланы 

құрметтеу, біздің еліміздің дәстүрлері сияқты негізгі міндеттерді химиялық 

және биологиялық пәндерді оқытуда жүзеге асыру; 

- химиялық және биологиялық білімнің қарапайым әдістерін, 

ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

- білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 

дағдыларын меңгеру; 

- өзіндік белсенді оқыту әдістерін меңгеру. 

2) Ғылыми-зерттеушілік - СК2: 

- химия және биология саласындағы ғылыми зерттеулерде жұмыс 

дағдыларын пайдалану; 

- қажетті ақпаратты кітапханалық және электрондық каталогтардан, 

желілік ресурстардан іздестіру; 

- зерттеу тақырыбы бойынша шолулар, аннотациялар дайындау, 

рефераттар мен библиографиялар дайындау; 

- химиялық, биологиялық және педагогикалық білім саласындағы 

зерттеулердің заманауи бағыттарын анықтау. 

3) Мәдени-ағартушылық - СК3: 

- кәсіпорындардың және мәдениет мекемелерінің қызметін химиялық 

және биологиялық аспектіде ақпараттық қолдау; 

- Қазақстан халқының маңызды идеялары мен мәдени дәстүрлерінің 

жетістіктерін қолдау, дамыту және насихаттау; 

4) Сараптамалық-аналитикалық - СК4: 

- аналитикалық орталықтардың, қоғамдық және мемлекеттік 

ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының практикалық қызметін 

қамтамасыз ету үшін ақпарат дайындау және өңдеу. 

5) Ұйымдастырушылық-басқарушылық - СК5: 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық сауаттылық; 

ұйымдастырушылық, коммуникативтік, рефлексиялық дағдылар; 

- дерекқорлармен және ақпараттық жүйелермен аналитикалық жұмыс; 

- жалпы білім беру мекемелерін басқару, ғылыми және білім беру 

кеңестері, химиялық және биологиялық бөлімдер үшін ведомстволық білім 

беру құрылымдарының шеңберінде стратегиялық даму жоспарларын 

ұйымдастыру және жүзеге асыру. 

 



1 Паспорт образовательной программы выпускника 

специальности  5В012500 - «Химия-Биология» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

степень «бакалавр образования» по специальности 5В012500 - «Химия-

Биология». 

Выпускники специальности 5В012500 - «Химия-Биология» могут 

работать на  должности − учителя химии и биологии. 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В012500 - «Химия-

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 химии и биологии, 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; пользоваться словарями и справочниками. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: 

способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения области химии и биологии 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). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. 

Иностранный язык в объѐме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

способен использовать на практике приобретенные учебные умения, в том 

числе определенные приемы умственного труда; способен изложить 

собственную точку зрения.  

3) фундаментальной химической, биологической, естественно-

научной и технической подготовки – КК3 

способен развивать и применять основополагающие законы, 

закономерности, лежащие в основе качественного и количественного 

исследования веществ химическими и физико-химическими методами: связь 

между какими явлениями (процессами) или величинами выражает закон; 

формулировка; математическое и, если возможно, графическое выражение 

закона; границы применения закона их закономерности. 

Уметь использовать современные инновационные технологии и 

интерактивные методы обучения химии и биологии в средней школе. 

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 химии и биологии для подготовки материалов научных 

исследований; способен работать с компьютером как средством получения 

информации, работать с Интернет; оценивать основные 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 химических и биологических 

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; стремится 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 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 превращать идеи в 



действия, планировать и управлять проектами для достижения 
профессиональных задач; 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 

способен к обобщению, анализу, восприятию 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 

математическому 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 естественных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен  реализовать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях, 

применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии, способен применять  современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Бакалавры образования по специальности 5В012500 - «Химия-

Биология» владеют следующими специальными компетенциями в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

 1)  Педагогическая - СК1:  



- практическое использование знаний основ педагогической деятельности 

в преподавании курсов химических и биологических дисциплин обновленного 

содержания образования; 

- способен акцентировать внимание на целях обучения, основанных на 

формировании мыслительных навыков учащихся от элементарного (знание, 

применение, понимание) до высокого уровней (анализ, синтез, оценка); 

- способен эффективно организовывать межпредметные связи; 

- использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- реализовывать в процессе преподавания химических и биологических 

дисциплин такие основные задачи, как воспитание патриотизма, уважения к 

химической и биологической отрасли, и традициям нашей страны; 

- владеть элементарными методами химического и биологического 

познания, навыками работы с информацией; 

- владеть навыками критериального оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

- владеть методами активного обучения. 

2) Научно-исследовательская - СК2: 

- использование навыков работы в научных исследованиях по области 

химии и биологии; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных 

каталогах, в сетевых ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; 

- выявление актуальных направлений исследований в области 

химических, биологических и педагогических знаний. 

3) Культурно-просветительская - СК3: 

- информационное обеспечение химических и биологических аспектов 

деятельности организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, 

традиций культуры народа Казахстана; 

4) Экспертно-аналитическая - СК4: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической 

деятельности аналитических центров, общественных и государственных 

организаций и средствах массовой информации. 

5) Организационно-управленческая - СК5: 

- организационно-управленческая грамотность; организаторские, 

коммуникативные, рефлексивные умения; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно и учебно-

методическими советами, организация и реализация планов стратегического 



развития в рамках ведомственных образовательных структур по химической и 

биологической части. 

 



1 Passport of the educational program of graduate specialty 5B012500 - 

"Chemistry-Biology"  

 

1.1 List of qualifications and positions 

The graduate of this educational program is awarded the degree of “Bachelor 

of Education” in the specialty 5B012500 - “Chemistry-Biology”. 

Graduates of the specialty 5B012500 - "Chemistry-Biology" can work as a 

teacher of chemistry and biology. 

1.2 Key competencies 

"Bachelor of Education" in the specialty 5B012500 - "Chemistry-Biology" 

has the following key competencies in the field of: 

1) native language (Kazakh / Russian language) - KK1 

            able to express and understand concepts, thoughts, feelings, facts and 

opinions in the field of chemistry and biology, in written and oral forms (listening, 

speaking, reading and writing), as well as interacting linguistically appropriately 

and creatively in all the diversity of social and cultural contexts: while studying at 

work, at home and at leisure; use dictionaries and reference books. 

2) foreign languages – КК2 

Possesses basic communication skills in English: able to understand, express 

and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in the field of 

chemistry and biology both verbally and in writing (listening, speaking, reading, 

writing) in the appropriate range of social and cultural contexts (in education and 

training, at work, at home and at leisure). He has mediation and intercultural 

understanding skills. Foreign language in the amount necessary for the possibility 

of obtaining information of professional content from foreign sources; able to use 

in practice the acquired training skills, including certain techniques of mental 

labor; able to speak a foreign language to the extent necessary to obtain 

information from foreign sources; able to present their own point of view. 

3) fundamental chemical, biological, natural science and technical training 

– КК3 

able to develop and apply the fundamental laws, patterns that underlie the 

qualitative and quantitative study of substances by chemical and physicochemical 

methods: the relationship between which phenomena (processes) or quantities 

expresses the law; wording; mathematical and, if possible, graphic expression of 

the law; boundaries of the law of their laws. 

To be able to use modern innovative technologies and interactive methods of 

teaching chemistry in high school. 

 

4) computer training – КК4 

able to confidently and critically use modern information technologies for 

work, leisure and communications; able to use the basics of knowledge and 

methodologies that explain the world to identify problems and conclusions based 

on evidence, apply their knowledge and methodology to solve professional 

problems, can use software tools to solve practical problems in the field of 

chemistry and biology for the preparation of scientific research materials; able to 



work with a computer as a means of obtaining information, work with the Internet; 

evaluate the basic pedagogical properties of electronic educational products and 

determine the pedagogical expediency of their use in the educational process; able 

to receive, store, process information. 

5) training – КК5 

possesses basic knowledge in the field of chemical and biological disciplines 

(sciences), contributing to the formation of a highly educated personality with a 

broad outlook and culture of thinking: realizes the need for continuous learning, 

can find available opportunities; able to strive and persevere to learn, able to 

organize their own learning, including effectively managing time and information 

both individually and in groups; committed to professional and personal growth; 

able to acquire new knowledge necessary for: daily professional activities and 

continuing education in the magistracy; able to manage their own resources, i.e. to 

show their own skills and abilities in the field of self-education, the ability to 

acquire and preserve knowledge, as well as develop and use them rationally. 

6) social training (personal, intercultural, civic competence)– КК6 

possesses all forms of behavior that allow him to participate in public and 

working life in an effective and constructive way and in particular, in increasingly 

diverse societies, and, if necessary, to resolve conflicts, is able to participate in 

civil life, based on knowledge of social and political concepts and structures , able 

to live in a team, in a family, in society, in the world, able to cultivate in itself the 

acceptance and understanding of another person, the attitude towards him as a 

value; capable of tolerance and transparency in relationships in society, able to 

avoid conflict situations, able to compromise and contact with the world around 

him, able to comply with business ethics, own ethical and legal norms of behavior, 

able to socially communicative interaction with society, team, able to work in a 

group, to cooperate, able to conduct oral and written dialogue, monologue, 

business correspondence. 

7) entrepreneurial economic training – КК7 

possesses the basics of economic knowledge, has a scientific understanding 

of management: marketing, finance, etc. ; knows and understands the goals and 

methods of state regulation of the economy, the role of the public sector in the 

economy; able to turn ideas into actions, plan and manage projects to achieve 

professional goals; analyze specific situations in the economy from the standpoint 

of micro and macroeconomics, can independently make effective decisions based 

on the analysis and assessment of the economic and legal situation; economic and 

legal thinking, based on the knowledge of domestic and foreign science, is capable 

of a holistic analysis of the problems of society. 

8) cultural training – КК8 

capable of generalizing, analyzing, perceiving information, setting a goal 

and choosing ways to achieve it, capable of analyzing ideological, socially and 

personally important philosophical problems, capable of understanding the 

meaning of culture as a form of human existence, is able to be guided in its 

activities by modern principles of tolerance, dialogue and cooperation, 



capable of logically correct, reasoned and clear construction of oral and 

written speech, capable of tolerant perception of social and cultural differences, 

respectful and caring attitude to mathematical heritage and cultural traditions, 

capable of recognizing the value of Kazakhstani culture and its place in world 

culture, is able to recognize the significance of humanistic values for the 

preservation and development of modern civilization, strive and be ready to 

improve and develop society based on the principles of democracy, freedom. 

9) general competences – КК9 

is able to use knowledge and ability to perform tasks in accordance with 

specified standards in practice, successfully operate on the basis of practical 

experience, is able to apply systematic theoretical and practical knowledge of 

natural, social and economic sciences in solving social and professional problems; 

is able to implement curricula for basic and elective courses in various educational 

institutions, apply modern methods of diagnosing students 'and pupils' 

achievements, carry out pedagogical support for the processes of socialization and 

professional self-determination of students, prepare them for conscious choice of 

profession, can apply modern methods and technologies, including informational, 

to ensure the quality of the educational process at a specific educational institution 

fines particular educational institution; 

Bachelor of Education in the specialty 5B012500 - "Chemistry-Biology" 

have the following special competences in the application of their professional 

knowledge and skills: 

 1)  Pedagogical - СК1:  

- practical use of knowledge of the basics of pedagogical activity in the teaching 

of chemical and biological disciplines courses of the updated educational content; 

- is able to focus attention on the objectives of learning, based on the formation 

of students' thinking skills from the elementary (knowledge, application, 

understanding) to high levels (analysis, synthesis, evaluation); 

- able to effectively organize interdisciplinary communication; 

- use the possibilities of the educational environment, including informational, 

to ensure the quality of the educational process; 

- engage in interaction with parents, colleagues, social partners interested in 

ensuring the quality of the educational process; 

- implement in the process of teaching the chemical and biological disciplines 

such basic tasks as the education of patriotism, respect for the chemical and biological 

industry, and the traditions of our country; 

- to possess elementary methods of chemical and biological knowledge, skills of 

working with information; 

- possess the skills of criterion assessment of students' academic achievements; 

- own active learning methods. 

2) Research - СК2: 

- the use of skills in scientific research in the field of chemistry and biology; 

- search for necessary information in library and electronic catalogs, in 

network resources; 



- preparation of reviews, annotations, preparation of abstracts and 

bibliography about the research; 

- identification of relevant areas of research in the field of chemical, 

biological and pedagogical knowledge. 

3) Cultural and educational - СК3: 

- information support of chemical and biological aspects of the activities of 

organizations and cultural institutions; 

- support, development and promotion of the achievements of significant ideas 

and cultural traditions of the people of Kazakhstan; 

4) Expert Analytical - СК4: 

- preparation and processing of information to ensure the practical activity of 

analytical centers, public and state organizations and the media. 

5) Organizational and managerial - СК5: 

- organizational and managerial literacy; organizational, communicative, 

reflexive skills; 

- analytical work with databases and information systems; 

- management of general educational institutions, scientific and educational 

advice, organization and implementation of strategic development plans within the 

framework of departmental educational structures for the chemical and biological part. 
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1. Жалпы пәндердің модульдері 

1. Общеобразовательные модули 

1. General education modules 

Қоғамдық - 

саяси 

Общественно-

политический 

Publicly - 
political 

Әлемнің ғылыми, тарихи, философиялық және 

діни көзқарастарын, адам қызметінің белсенділігі 

мен рационалдық және ұтымды, рухани 

құндылықтар мен олардың құндылық білімдерінің 

алуан түрлері; 
саяси өмірдің, саясат пен саяси процестердің саяси 

және саяси процестер туралы, қоғамның 

өміріндегі саяси жүйелер мен режимдердің 

маңыздылығы мен рөлін түсіну, халықаралық 

конституциялық құқық негіздері, этикалық және 

7 12 1 SIK -

1103 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 
Kazakhstan 

OOД 

GES 

А ОК 3 емтих. 

экзамен 

exam 

KK4, 

KK6, 

KK7, 

KK9 

 

2 OE -

1102 

Экономика негіздері                                       

Основы экономки                                                         

The Basics of the 

Economics 

OOД 

GES 

А КВ 2 емтих. 

экзамен 

exam 



құқықтық нормалар; қолданыстағы экономикалық 

теориялар, қоғамның экономикалық жүйесінің 

құрылымдық элементтерін білу және түсіну. 

білімді қолдану мен түсіну: өмірлік қауіпсіздіктің 

негіздері, экономика және құқық білімдерін өз 

кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қолдану. 

пайымдауларды қалыптастыру: өздерінің тарихи 

ой-пікірлерін және елдің экономикалық, құқықтық 

және ақпараттық жағдайы туралы пікірлерін 

білдіру дағдыларына ие. 

коммуникация дағдылары: экономикалық және 

құқықтық салалардағы коммуникативтік 
дағдылар. 

оқу дағдысы немесе оқуға қабілеті: экономикалық, 

құқықтық және ақпараттық саланың 

тұжырымдары мен фактілерін түсіну, түсіндіру 

және түсіндіру. 

 

Знание и понимание о научных, исторических, 

философских и религизных взглядах на мир, 

многообразие форм человеческой деятельности и 

знания рационального и иирационального, о 

духовных ценностях и их значение; 
о политической жизни, субъектах политики и 

политических процессах в мире и Республике 

Казахстан, понимать значение и роль 

политических систем и режимов в жизни общества 

основ международного конституционного права, 

этических и правовых норм; существующих 

экономических теорий, структурообразующих 

элементов экономической системы  общества. 

применение знаний и понимание: применять 

знания основ безопасности жизнедеятельности, 

экономики и права для реализации своей 

профессиональной деятельности. 
формирование суждений: владеть навыками 

выражения своих мыслей в исторических и 

мнения об экономическом, правовом и 

информационном положении страны. 

умения в области общения: коммуникативные 

способности в экономической и правовой сферах. 

1 OP -

1101 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

OOД 

ES 

А КВ 2 емтих. 

экзамен 

exam 



навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия и факты 

экономической, правовой и информационной 

сферы. 

 

Knowledge and understanding of scientific, historical, 

philosophical and religious views of the world, the 

diversity of forms of human activity and knowledge of 

rational and rational, about spiritual values and their 

value; 

about political life, subjects of politics and political 

processes in the world and the Republic of 
Kazakhstan, to understand the significance and role of 

political systems and regimes in the life of society of 

the foundations of international constitutional law, 

ethical and legal norms; existing economic theories, 

structural elements of the economic system of society. 

application of knowledge and understanding: apply 

knowledge of life safety basics, economics and law to 

implement their professional activities. 

the formation of judgments: possess the skills of 

expressing their thoughts in historical and opinions 

about the economic, legal and informational situation 
of the country. 

Communication skills: communication skills in the 

economic and legal spheres. 

learning skills or ability to learn: to understand, 

express and interpret the concepts and facts of the 

economic, legal and information sphere. 

Коммуникатив-

тык    

Коммуникатив-

ный  

Communicative 

білу және түсіну: тілдер, ауызша және жазбаша 

диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасу. 

білімді қолдану мен түсіну: коммуникациялық 

қарым-қатынас әдістерін қалыптастыру арқылы; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім беру 
міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану; 

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, топпен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-қатынас 

дағдылары, топтық жұмыс,  ынтымақтастық, 

толеранттылық дағдылары; 

12 20 1,2 IYa -

1104 

Шетел тілі                                                                                            

Иностранный язык                                                                   

Foreign language 

OOД 

GES 

А ОК 

 

6 емтих. 

экзамен 

exam 

KK1, 

KK2 

 

K(R)Y

a - 

1105 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

 

OOД 

GES 

А ОК 6 емтих. 

экзамен 

exam 



оқу дағдысы немесе оқуға қабілеті: өзіне-өзі білім 

беру саласындағы өз біліктіліктері мен 

дағдыларының көрінісі, білімді игеру және сақтап 

қалу қабілеті, сондай-ақ оларды тиімді түрде 

пайдалану және дамыту. 

 

знание и понимание: языков, умение вести устный 

и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

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, monologue, 

business correspondence. 

application of knowledge and understanding: through 

the formation of communicative communication 

techniques; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful application 
in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, group 

work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills in 

the field of self-education, the ability to acquire and 



maintain knowledge, as well as develop and use them 

rationally 
Ақпараттық                                                 

Информацион-

ный                                     

Information 

білу және түсіну: қоғамдық пікірге, әдет-

ғұрыптарға, әлеуметтік нормаларға негізделген 

әлеуметтік және этикалық құндылықтарды, кәсіби 

қызметінде оларға көңіл бөлу. 

білімді қолдану мен түсіну: командада жұмыс 

істеу дағдысын меңгеру, өз көзқарасын дұрыс 

қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну. 

пайымдауларды қалыптастыру: тарихи өткен 

құндылыққа қатысты мәселелер бойынша өз 

ұстанымын білдіруге және оны қорғауға қабілетті. 

коммуникативтік дағдылар: әлеуметтік және 
мәдени контексттердің барлық алуан түрлілігімен 

лингвистикалық тұрғыдан лайықты және 

шығармашылық өзара қарым-қатынаста болу; 

оқу дағдысы немесе оқуға қабілеті: түсініктерді, 

ойларды, сезімдерді, фактілерді және пікірлерді 

түсіну, түсіндіру және талдау.  

 

Знание и понимание социально-этических 

ценностей, основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей 
профессиональной деятельности. 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками работы в команде, корректно отстаивать 

свою точку зрения, предлагать новые решения. 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

умения в области общения: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 
навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, 

чувства, факты и мнения. 

 

Knowledge and understanding of social and ethical 

9 15 3 IKT -

2107 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде)                                                                                                                           

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке)                                                                                                                                                                                               

Information and 

communication 

technology (English) 

OOД 

GES 

А ОК 3 емтих. 

экзамен 

exam 

KK1, 

KK2 

KK3 

 

3 HPK -
2108 

Қазақстанның химия 
өнеркәсібі 

Химическая 

промышленность 

Казахстана 

Chemical industry of 

Kazakhstan 

OOД 
GES 

А КВ 3 емтих. 
экзамен 

exam 

4 Fil -

2106 

Философия 

Философия 

Philosophy 

OOД 

GES 

А ОК 3 емтих. 

экзамен 

exam 



values, based on public opinion, traditions, customs, 

social norms and focus on them in their professional 

activities. 

application of knowledge and understanding: to 

possess the skills of working in a team, correctly 

defend their point of view, propose new solutions. 

the formation of judgments: to be able to express and 

justify their position on issues relating to the value 

relation to the historical past. 

communication skills: interact linguistically 

appropriately and creatively in all the diversity of 

social and cultural contexts; 
learning skills or ability to learn: to understand, 

express and interpret concepts, thoughts, feelings, 

facts and opinions. 

2. Мамандық бойынша міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности 

2. Mandatory modules by specialty 

 

Жаратылыстану-

ғылыми                             

Естественно-

научный            

Natural science 

білу және түсіну: физика және жоғары 

математика негіздерін, оқушылардың 

физиологиясының жас ерекшеліктерін. 

химиялық пәндерді оқуда өздерінің физикадағы, 

физиологиядағы іргелі және қолданбалы 

білімдерін қолдану және оларды кәсіби 

қызметте пайдалана білу. 
Жаратылыстық-математикалық цикл, физика, 

биология пәндерін оқу саласында ғылыми-

практикалық қызмет үшін қажетті ақпаратты 

жинау мақсатында ғылыми-әдістемелік 

әдебиеттермен жұмыс істеу қабілетін 

қалыптастыру. 

 

Знание и понимание  основ физики и высшей 

математики,  возростных особенностей 

физиологии школьников. 

Способность применять свои знания  в области 

физики и математики, физиологии при изучении 
фундаментальных и прикладных химических 

дисциплин и применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

Формирование способностей работать научно-

5 9 2 FRSh -

1213 

Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология 

развития 

школьников 

Physiology of 

development of 
school students 

БД                                

BS 

A ОК 2 емтих. 

экзамен 

exam 

КК- 3 

КК-5 

КК-6 

КК-9 

1 FOVM 

-1214 

Жоғарғы 

математика 

негізіндегі физика  

Физика с основами 

высшей математики  

Physics with bases of 

higher mathematics 

БД                                

BS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 



методической литературой по сбору 

необходимой информации как для 

исследовательской и практической деятельности 

в области изучения дисциплин естественно-

математического цикла, физики, биологии 

 

Knowledge and understanding of the fundamentals 

of physics of higher mathematics, age 

characteristics of the physiology of schoolchildren. 

The ability to apply their knowledge in the field of 

physics of mathematics, physiology in the study of 

fundamental and applied chemical disciplines and 
the application of their knowledge in professional 

activities 

Formation of the ability to work with the scientific 

and methodological literature to collect the 

necessary information for research and practical 

activities in the field of studying the disciplines of 

the natural-mathematical cycle, 

physics, biology 

Кәсіби-

коммуникативті         

Профессиональ-

но-
коммуникатив-

ный         

Professional 

communication 

білу және түсіну: моральдық, азаматтық, 

құқықтық, еңбек және басқа да білімдердің және 

өзін-өзі тәрбиелеудің негіздерін; 

білімді қолдану мен түсіну: интерактивтік, тіл 
мен мәдениетті өзара байланысты оқыту 

әдістерін меңгеру; 

пайымдауларды қалыптастыру: жас 

ерекшеліктері мен жеке дамудың түрлі 

сатыларында шет тілдерін оқыту саласында 

білім беру үдерісін ұйымдастыру мәселелеріне 

қатысты өз ұстанымдарын білдіруге және 

дәлелдеуге; 

коммуникативтік дағдылар: педагогикалық 

қарым-қатынас мәдениетін меңгеру. 

оқу дағдысы немесе оқуға қабілетті: қазіргі 

заманғы теориялар, әдістер, формалар мен оқу 
үрдісін ұйымдастыру жолдарын түсін, түсіндіру 

және талдау. 

 

Знание и понимание основ нравственного, 

гражданского, правового, трудового и других 

6 10 5 PK(R)

Ya -

3220 

Кәсіптік қазақ 

(орыс) тілі                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Профессиональный 

казахский (русский) 
язык                                                                                                                                                                                                                                                  

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД                                

BS 

А ОК 2 емтих. 

экзамен 

exam 

КК- 3 

КК-5 

КК-6 

КК-9 

6 POIYa 

-3221 

Кәсіби-бағытталған 

шетел тілі                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык                                                                                                                                                                                                                                

Professionally-

oriented foreign 

language 

БД                                

BS 

А ОК 2 емтих. 

экзамен 

exam 

5 IO -

3222 

Инклюзивтті білім 

беру 

Инклюзивное 
образование 

Inclusive education 

БД                                

BS 

А ОК 2 емтих. 

экзамен 

exam 



видов воспитания и самовоспитания; 

применение знаний и понимание: владеть 

методами, в том числе интерактивными, 

взаимосвязанного обучения языку и культуре; 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся организации учебного процесса в 

области преподавания иностранных языков на 

разных этапах возрастного и индивидуального 

развития; 

умения в области общения: владеть культурой 

педагогического общения. 
навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать современные 

теории, методы, формы и способы организации 

учебного процесса 

 

Knowledge and understanding of the basics of 

moral, civil, legal, labor and other types of 

education and self-education; 

application of knowledge and understanding: 

master the methods, including interactive, 

interrelated learning of language and culture; 
formation of judgments: be able to express and 

justify their position on issues relating to the 

organization of the educational process in the field 

of teaching foreign languages at different stages of 

age and individual development; 

communication skills: master the culture of 

pedagogical communication. 

learning skills or ability to learn: to understand, 

express and interpret modern theories, methods, 

forms and ways of organizing the learning process 

Психологиялық-

педагогикалық 

Психолого-
педагогический 

Psycho-

pedagogical 

білу және түсіну: кәсіби педагогика және 

педагогикалық қызмет негіздерін; 

білімді қолдану мен түсіну: кәсіби кеңістікте; 
пайымдауларды қалыптастыру: белгілі бір 

стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау;  

коммуникативтік дағдылар: командамен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 
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BS 
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оқу қабілеті: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; 

 

знание и понимание:  основ профессиональной 

педагогики и педагогической деятельности; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

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; 

 

Knowledge and understanding: the foundations of 

professional pedagogy and pedagogical activity; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 
learning ability: readiness and ability to self-

education; 

Педагогикалық 

менеджмент 

Педагогический 

менеджмент 

Pedagogical 

management  

білу және түсіну: ақпараттық ортадағы өз 

орнын; ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның пайдалылығын бағалау;  

білімді қолдану мен түсіну: коммуникациялық 

қарым-қатынас әдістерін қалыптастыру арқылы; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, топпен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-
қатынас дағдылары мен топтық жұмыс, 

ынтымақтастық, толеранттылық дағдыларын; 

білу қабілеті: өзін-өзі білім беру саласындағы өз 

дағдыларының көрінісі, білімді игеру және 

ұстап тұру қабілеті, сондай-ақ оларды тиімді 

6 10 4 MO -
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түрде пайдалану және дамыту. 

 

Знание и понимание: своего места в инфосреде; 

поиск, отбор, систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности; 

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: your place in the 

information environment; search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness; 

application of knowledge and understanding: 

through the formation of communicative 

communication techniques; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 
communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge, as well as develop and use 

them rationally 

технологиясы 

Технологии 

критериального 

оценивания 

Criteria-based 

assessment 

technology 

exam 



Ғылыми - 

әдістемелік 

Научно-

методический 

Scientific - 

methodic 

Білу және түсіну: материалды әдістемелік өңдеу, 

академиялық жұмысты жоспарлау, сабақ 

өткізуді, экскурсияларды, қосымша сабақтарды 

және химия мен биологиядағы мектептен тыс іс-

шараларды, оқушылардың оқу-танымдық, 

жобалық және ғылыми-зерттеу қызметін 

ұйымдастыруда ХОӘ және БОӘ негіздерін; 

оқушылардың құзыреттілігін дамыту үшін 

химия мен биологияны оқыту процесінде білім 

алушылардың жасы мен жеке қасиеттерін 

ескере отырып, әртүрлі оқу-әдістемелік 

материалдарға, көрнекі құралдарға және 
техникалық құралдарға бағдарлану және оларды 

шебер пайдалану; кәсіби қарым-қатынас, 

ынтымақтастықта жұмыс істеу; кәсіби 

рефлексия;  

оқу үрдісін басқару: мақсаттарды анықтау, іс-

қимыл әдістері, іс-әрекеттер, яғни оқушының 

оқу субъектісі ретінде дамуына бағытталған 

білім беру қызметінің барлық компоненттерін, 

электронды тасымалдағыштарда ұсынылған оқу 

материалдарын қарастыру және талдау. Білм 

алушылардың жеке қабілеттерін ескере отырып, 
сол материалды маңызды блоктарда іріктеу 

және құрылымдау. 

білімді қолдану мен түсіну: бақылау 

тапсырмаларын әзірлеу, бағалау өлшемдері, 

қателерді талдау әдістері. Білім алушылардың 

жеке, білім беру, коммуникациялық мәселелерін 

шешуді жеңілдетуге бағытталған оқу курсын 

оқу барысында кеңестерді ұйымдастыру. 

Материалды таңдау және құрылымдау, өзара 

байланысты пәндерді оқыту барысында алынған 

білімді қолдана білу; білім алушылардың 

мотивациялық дағдыларының болуы. 
 

Знания и понимания: Основ МПХ и МПБ в 

осуществлении методической переработки 

материала, планирования учебной работы, в 

проведении уроков, экскурсий, внеурочных 

занятий и внеклассных мероприятий по химии и 
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РS 
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биологии, в организации учебно-

познавательной, проектно-исследовательской 

деятельности школьников; ориентирования в 

многообразии учебно-методических материалов, 

наглядных пособий  и  технических средств и их  

умелого использования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся в 

процессе обучения химии и биологии для  

развития компетентности школьников; 

профессионального общения, работы в 

сотрудничестве; профессиональной рефлексии; 

управления процессом обучения: определения 
целей, способов действия, деятельности, т.е всех 

компонентов учебной деятельности, 

направленной на развитие ученика как субъекта 

учения обзор и анализ учебного материала, 

представленного на электронных носителях. 

Отбор и структурирование этого материала в 

содержательные блоки с учётом 

индивидуальных способностей обучающихся.  

Понимание и применения знаний: разработок 

контрольных заданий, критериев оценивания, 

способов анализа ошибок. Организация 
консультаций в ходе изучения учебного курса, 

направленных на содействие решению 

личностных, образовательных, 

коммуникативных проблем обучающихся. 

Уметь отбирать и структурировать материал, 

уметь применять полученные знания при 

изучении смежных дисциплин; владеть 

навыками мотивации учащихся 

 

Knowledge and understanding: The fundamentals 

of the MPH and the BCH in the implementation of 

methodical processing of material, planning of 
academic work, in conducting lessons, excursions, 

after-hour classes and extracurricular activities in 

chemistry and biology, in organizing educational 

and cognitive, design and research activities of 

schoolchildren; orientation in a variety of teaching 

materials, visual aids and technical means and their 



skillful use, taking into account the age and 

individual characteristics of students in the process 

of teaching chemistry and biology to develop the 

competence of schoolchildren; professional 

communication, work in cooperation; professional 

reflection; management of the learning process: 

definition of goals, methods of action, activities, ie 

all components of educational activities aimed at 

the development of the student as a subject of 

study; review and analysis of educational material 

presented on electronic media. The selection and 

structuring of this material in meaningful blocks, 
taking into account the individual abilities of 

students. 

Understanding and application of knowledge: 

development of control tasks, evaluation criteria, 

methods of error analysis. Organization of 

consultations in the course of studying the training 

course, aimed at facilitating the solution of 

personal, educational, communication problems of 

students. 

To be able to select and structure the material, to be 

able to apply the knowledge gained in the study of 
related disciplines; have student motivation skills 

Бейорганикалық 

химия және 

ботаника 

Неорганическая 

химия и 

ботаника 

Inorganic 

chemistry and 

botany 

білу және түсіну: химиялық элементтердің 

негізгі ұғымдарын, қасиеттер өзгерісінің 

заңдылықтарын, оларды химиялық және 

физикалық аспектілерде түр өзгерісіне ұшырату, 

практикалық қолдану; бейорганикалық 

химияның теориялық негіздерін; жай заттар мен 

элементтердің негізгі қосылыстарының 

таралуын, негізгі минералдарын, алу әдістерін, 

физикалық және химиялық қасиеттерін, 

өсімдіктер мен жануарлар ағзаларының 

анатомиялық және морфологиялық 

құрылымдарын, ботаникалық объектілердің 
латын тіліндегі биологиялық жіктелуінің 

негіздерін; 

бейорганикалық химияның теориялық 

тұжырымдамалары мен нақты материалдарын 

шығармашылық талдау үшін қолдану; 
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химиялық эксперимент жүргізу үшін әр түрлі 

қондырғыларды жинау; қауіпсіздік техникасына 

сәйкес химиялық эксперимент жүргізу; сауатты 

түсіндіру және эксперимент нәтижелерін тіркеу, 

зертханалық зерттеу әдістері мен анықтау 

әдістерінің, тірі нысандарды анықтау әдістерінің 

жиынтығын. 

Элементтің және элементер тобының периодтық 

жүйеде орналасуы бойынша атомдық 

қасиеттерін сипаттау, химиялық экспримент 

жүргізу, берілген қосылыс синтезі бойынша 

экспериментті жоспарлау, оқылған материалды 
талдау, жануарлар мен өсімдіктердің  сипатты 

биологиялық ерекшеліктерін айдындау 

дағдылары болу керек. 

 

Знание и понимани основных понятий о 

химических элементах, закономерностях 

изменения свойств, их видоизменения как в 

химическом, так и в физических аспектах, 

практического применения; теоретических 

основ неорганической химии; 

распространенности, основных минералов, 
способов получения, физических и химических 

свойства простых веществ и  основных 

соединений элементов, анатомических и 

морфологических строений растительных и 

животных организмов, биологические основы 

классификации ботанических обьектов на 

латинском языке; 

применение знаний для творческого анализа 

теоретических концепции и фактического 

материала неорганической химии; собирать 

различные установки для проведения 

химического эксперимента; проводить 
химический эксперимент с соблюдением правил 

техники безопасности; грамотного пояснения и 

оформления результатов эксперимента, 

комплексом лабораторных методов 

исследований и методами описания и 

определения живых объектов. 

системы  

Chemical elements in 

the periodic 



Иметь навыки характеризовать атомные 

свойства элемента  и группы элементов по 

положению в периодической системе, 

проведения химического эксперимента; 

планировать эксперимент по синтезу заданного 

соединения, умение анализировать изучаемый 

материал, выделять наиболее характерные 

биологические особенности животных и 

растений. 

 

Knowledge and understanding of the basic concepts 

of chemical elements, patterns of changes in 
properties, their modification in both chemical and 

physical aspects, practical application; theoretical 

foundations of inorganic chemistry; prevalence, 

basic minerals, methods of obtaining, physical and 

chemical properties of simple substances and basic 

compounds of elements, anatomical and 

morphological structures of plant and animal 

organisms, the biological basis of the classification 

of botanical objects in Latin; 

application of knowledge for the creative analysis 

of theoretical concepts and actual material of 
inorganic chemistry; assemble various facilities for 

conducting a chemical experiment; conduct a 

chemical experiment in compliance with safety 

regulations; competent explanation and registration 

of the results of the experiment, a set of laboratory 

research methods and methods for describing and 

determining living objects. 

Have the skills to characterize the atomic properties 

of an element and a group of elements according to 

their position in the periodic system, to conduct a 

chemical experiment; plan an experiment on the 

synthesis of a given compound, the ability to 
analyze the material under study, select the most 

characteristic biological features of animals and 

plants. 

Аналитикалық 

химия  

Аналитической 

Білу және түсіну: аналитикалық химияның 

заңдары мен заңдылықтарының негізгі 

түсініктері мен анықтамаларын, сапалық және 
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экзамен 
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СК1 

СК2 

СК3 



химии 

Analytical 

chemistry 

сандық талдаудың негіздерін, оларды нақты 

тапсырмаларға қолдануды; 

басқа оқу пәндерін оқығанда алған білімді 

пайдалану мүмкіндігін; белгілі бір техниканы 

пайдалана отырып химиялық эксперимент 

жүргізуді, эксперимент кезінде қорытынды 

жасауды, талдау нәтижелерін математикалық 

өңдеуді жүзеге асыру. 

алған білімді теориялық және практикалық 

мақсаттарда қолдану дағдылары мен әдістерін, 

әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу 

дағдыларын білуі керек. 
 

Знание и понимание: основных понятий и 

определений законов и закономерностей 

аналитической химии, основы качественного и 

количесвенного анализа, применение их к 

конкретным задачам; 

умение использовать полученные знания при 

изучении других учебных дисциплин; 

проводить химический эксперимент с 

использованием определенных методик, делать 

выводы в ходе эксперимента, уметь проводить 
математическую обработку результатов анализа  

владеть навыками и приемами использования 

этих знаний в теоретических и практических 

целях для решения типовых задач,   навыками 

самостоятельной работы с литературой. 

 

Knowledge and understanding: the basic concepts 

and definitions of the laws and laws of analytical 

chemistry, the basis of qualitative and quantitative 

analysis, their application to specific tasks; 

the ability to use this knowledge when studying 

other academic disciplines; conduct a chemical 
experiment using certain techniques, draw 

conclusions during the experiment, be able to 

perform mathematical processing of the analysis 

results 

possess the skills and techniques of using this 

knowledge for theoretical and practical purposes to 

реакциялары  

Качественные 

реакции анионов и 

катионов  

Qualitative reactions 

of anions and cations 

СК4 

СК5 

4 KA -

2208 

Сандық анализ  

Количественный 

анализ  

Quantitative analysis 

БД                                

BS 

В КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 



solve typical problems, the skills of independent 

work with literature. 

Химия - 

биологиялық  

Химико - 

биологический 

Chemical - 

biological 

Білу және түсіну: жануарлар ағзаларының 

анатомиялық және морфологиялық құрылысын, 

латын тіліндегі зоологиялық нысандар 

жіктелуінің биологиялық негіздерін; 

органикалық қосылыстардың қасиеттері мен 

номенклатурасын, байланыстардың түрлерін, 

органикалық реакциялардағы аралық 

бөлшектерді. Органикалық қосылыстардың 

негізгі класстарының электрондық 

эффектілерін, қосылыстардың әр класы үшін 

органикалық реакциялардың механизмдерін, 
құрылымы, құрылысы, қасиеттері, сондай-ақ 

олардың қолданылуын.  

білімді қолдану мен түсіну: зертханалық зерттеу 

әдістері мен анықтау әдістерінің, тірі 

нысандарды анықтау әдістерінің жиынтығын. 

пайымдауларды қалыптастыру: мемлекеттік 

және жалпы негізгі кәсіптік ақпаратты сыни 

талдау; реагенттердің түрі бойынша 

органикалық реакцияның механизмін жазу және 

анықтау, байланыстың бұзылу сипатын, 

процестің кезеңдерін, молекуладағы реакция 
орталықтарын және олардың сипатын анықтау 

(қышқылдық, негіздік, электрофильді немесе 

нуклеофильді) және сәйкесінше олардың 

реакциялық қабілетін бағалау. 

коммуникативтік дағдылар: зерттелетін 

материалды талдау, жануарлардың негізгі 

биологиялық ерекшеліктерін айқындау; 

оқу қабілеті: қалыптасқан білімді құрылымдау 

және дамыту. 

 

Знание и понимание: анатомических и 

морфологических строений животных 
организмов, биологические основы 

классификации зоологических обьектов на 

латинском языке; строения свойств и  

номенклатуры органических соединений, типов 

связей, промежуточных частиц в органических 
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Зоология  

Зоология  

Zoology 
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BS 

В КВ 4 емтих. 

экзамен 
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Органикалық химия  

Органическая химия  

Organic chemistry 
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BS 

В КВ 3 емтих. 

экзамен 
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реакциях. Электронные эффекты, типы, 

механизмы органических реакций для каждого 

класса соединений, структуру, строение, 

свойства основных классов органических 

соединений, а также их применение. 

применение знаний и понимания: комплексом 

лабораторных методов исследований и 

методами описания и определения живых 

объектов. 

выражение суждений: излагать и критически 

анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию; написание и определения 
механизма органических реакции по типу 

реагентов, характеру разрыва связи, 

стадийности процесса; определять в молекуле 

реакционные центры и устанавливать их 

характер (кислотный, основной, электрофильный 

или нуклеофильный) и в соответствии с этим 

оценить реакционную способность функции. 

коммуникативные способности: умение 

анализировать изучаемый материал, выделять 

наиболее характерные биологические 

особенности животных; 
способности к учебе: структурирование и 

приращение полученных знаний 

 

Knowledge and understanding of: anatomical and 

morphological structures of animal organisms, the 

biological basis of the classification of zoological 

objects in Latin; the structure of the properties and 

nomenclature of organic compounds, types of 

bonds, intermediate particles in organic reactions. 

Electronic effects, types, mechanisms of organic 

reactions for each class of compounds, structure, 

structure, properties of the main classes of organic 
compounds, as well as their application. 

application of knowledge and understanding: a set 

of laboratory research methods and methods for 

describing and determining living objects. 

expression of judgments: state and critically analyze 

basic general professional information; writing and 



determining the mechanism of the organic reaction 

according to the type of reagents, the nature of the 

bond breaking, the stages of the process; determine 

the reaction centers in the molecule and determine 

their character (acidic, basic, electrophilic, or 

nucleophilic) and, accordingly, evaluate the 

reactivity of the function. 

communication skills: the ability to analyze the 

material under study, to highlight the most 

characteristic biological features of animals; 

learning ability: structuring and increment of 

knowledge gained 

Биохимиялық 
Биохимический 

Biochemical 

Білу және түсіну: жасушаларды, тіндерді және 
мүшелерді микроскопиялық зерттеулердің 

негізгі әдістерін; жасуша белсенділігінің 

құрылымы мен функциясының өзара 

байланысын; жасуша түрі, дифферон, діңгек 

жасушаларын, детерминация және жасушаны 

саралауды; жасушалық деңгейде реактивтілік 

және бейімделу механизмдері мен экологиялық 

жүйелердегі жасушалардың рөлін; биология 

саласында ғылыми жоспарлауды 

ұйымдастыруды; 

білімді қолдану мен түсіну: кәсіби кеңістікте; 
пайымдауларды қалыптастыру: білімді 

қалыптастыру әдістері, білім алушылардың 

дағдыларын қалыптастыру, өнімді оқу-

танымдық іс-әрекетті ұйымдастыруды; 

коммуникативтік дағдылар: ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

оқу қабілеттілігі: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы. 

 

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 
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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 of: the main methods 

of microscopic studies of cells, tissues and organs; 

about the interrelationship of the structure and 

function in cell activity; cell type, differenon, stem 

cells, cell determination and differentiation; on the 

mechanisms of reactivity and adaptation at the 

cellular level and the role of cells in ecological 
systems; and organizing research planning in the 

field of biology; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

expression of judgments: in the field of methods of 

forming knowledge, skills of students, the 

organization of productive learning and cognitive 

activity; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

learning abilities: readiness and ability to self-

education. 

3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3. Модули по выбору для определенной специальности  

3. Optional modules for a specific specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы: экологиялық білім беру курсында химия және биология 

Образовательная программа: экологическое образование в курсе химии и биологии 

Education program: environmental education in the course of chemistry and biology 



Әдістемелік 

Методический  

Methodical 

Білу және түсіну: таным процесіндегі 

эксперименттің рөлі, қауіпсіздік техникасы және 

демонстрациялық эксперименттердің негізгі 

принциптері. 

білімді қолдану және түсіну: зертханалық 

жұмыстарды және практикалық сабақтарды 

жүргізуді 

дағдыларды меңгеру: химиялық эксперимент 

техникасы мен әдістерін меңгеру; білім 

алушылардың көшбасшылық дағдыларын 

қалыптастыру; 

әлемдік мәдениеттің негізгі құндылықтарын 
білу, олардың жеке және жалпы мәдени 

дамуына сүйену дайындығы; 

табиғаттың, қоғамның және ойлаудың заңдарын,  

кәсіби қызметте осы білімді басқару мүмкіндігін 

білу және түсіну. 

 

Знание и понимание: роли эксперимента в 

познании, технику безопасности и основные 

принципы проведения демонстрационных 

опытов 

применение и понимание: проводить 
лабораторные работы и практических занятия 

Иметь навыки: владеть техникой и методикой 

химического эксперимента; навыками 

руководства процессом обучения учащихся 

знание базовых ценностей мировой культуры и 

готовность опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

знание и понимание законов развития природы, 

общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной 

деятельности 

 
Knowledge and understanding: the role of 

experiment in cognition, safety engineering and 

basic principles of demonstration experiments 

application of understanding: to conduct laboratory 

work and practical exercises. To have skills: to 

master the techniques and methods of chemical 
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экспериментті 
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РS 
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experiment; student leadership skills 

knowledge of the basic values of world culture and 

readiness to rely on them in their personal and 

general cultural development; 

knowledge and understanding of the laws of nature, 

society and thinking and the ability to operate this 

knowledge in professional activities 

Физико-

химиялық 

Физико-

химический 

Physico-chemical 

Білу және түсіну: технологиялық процестердің 

жіктелуін, негізгі технологиялық ұғымдарды; 

әртүрлі жүйедегі негізгі химиялық-

технологиялық процестер мен реакторларды; 

маңызды химиялық өндірістерді, оларды 

өнеркәсіпте жүзеге асырудың физикалық-
химиялық негіздерін; органикалық және 

бейорганикалық заттарды өндіру 

технологиясын. 

білімді қолдану және түсіну: материалдық және 

жылулық баланс теңдеуін құра білу; әртүрлі 

химиялық-технологиялық процестерге 

сипаттама беру; технологиялық режимді 

таңдауда химиялық кинетика заңдарын қолдану. 

Химиялық-технологиялық процестер 

өндіргіштігімен байланысты есептеулерді,  

шығын коэффициенттерін, өнім шығымы мен 
конверсия дәрежесін есепке алу бойынша 

дағдыларды меңгеру; зертханалық жұмыстар 

бойынша, соның ішінде ерітінділерді дайындау, 

бастапқы материалдардың үлгілерін алу және 

т.б. бойынша есепті құру, анықтамалық және 

ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау. 

 

Знание и понимание классификаций 

технологических процессов, основных 

технологических понятий; основные химико-

технологические процессы и реакторы 

различных систем; важнейшие химические 
производства, физико-химические основы их 

осуществления в промышленности; технологию 

производства органических и неорганических 

веществ. 

Понимание и применения знаний: Умение 
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составлять уравнения материального и 

теплового балансов; давать характеристику 

различным химико-технологическим процессам; 

использовать законы химической кинетики при 

выборе технологического режима.  

Иметь навыки производства расчетов, 

связанных с производительностью химико-

технологических процессов, расходными  

коэффициентами, выходом продукта и степенью 

превращения; составления отчета по 

лабораторной работе, включающие расчеты по 

приготовлению растворов, взятию навесок 
исходных веществ и т.д., работы со справочной 

и научной литературой. 

 

Knowledge and understanding of the classifications 

of technological processes, basic technological 

concepts; main chemical-technological processes 

and reactors of various systems; the most important 

chemical production, physical and chemical basis of 

their implementation in industry; production 

technology of organic and inorganic substances. 

Understanding and applying knowledge: The ability 
to make equations of material and heat balances; to 

characterize various chemical-technological 

processes; use the laws of chemical kinetics when 

choosing a technological regime. Have skills in 

producing calculations related to the performance of 

chemical processes, consumable ratios, product 

yield and the degree of conversion; drawing up a 

report on laboratory work, including calculations 

for the preparation of solutions, taking samples of 

starting materials, etc., working with reference and 

scientific literature. 

Экологиялық 

Экологический 
Environmental 

Білу және түсіну: тіршіліктің пайда болу 

негіздерін, тірі организмдердің таралуы және 
олардың биоәртүрлілігі, органикалық және 

биоорганикалық молекулаларды зерттеудің 

химиялық және экологиялық аспектілері, 

қоршаған ортаның жай-күйін және 

мониторингін бақылау; 

9 15 5 HPSEO

BM -
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Табиғи 

қосылыстардың 
химиясы және 

органикалық және 

биоорганикалық 

молекулалар 

сараптамасы 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 
exam 

СК1 

СК2 
СК3 

СК4 

СК5 



білімді қолдану және түсіну: кәсіби кеңістікте; 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу 

тапсырыстарын сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік дағдылар: өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсету мүмкіндігі; 

оқу қабілеті: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; 

 

Знание и понимание: основ происхождения 

жизни, распростронение и их биоразнообразия 

живых организмов, химические и экологические 

аспекты экспертизы органических и 
биоорганических молекул, контроль состояния 

природной среды и мониторига; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; 

выражение суждений: грамотная формулировка 

научно-исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение 

представлять результаты своих исследований; 

способности к учебе: готовность и способность 

к самообразованию; 

 
Knowledge and understanding: the basics of the 

origin of life, the distribution and their biodiversity 

of living organisms, chemical and environmental 

aspects of the examination of organic and 

bioorganic molecules, monitoring the state of the 

environment and monitoring; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

expression of judgment: competent formulation of 

research requests; 

communication skills: the ability to present the 

results of their research; 
learning ability: readiness and ability to self-

education; 

Химия природных 

соединений и 

экспертиза 

органических и 

биоорганических 

молекул 

Chemistry of Natural 

Compounds and 

Examination of 

organic and 

biological molecules 

6 EH -

3305 

Экологиялық химия 

Экологическая 
химия 

Ecological chemistry 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 
exam 

6 KSPSE

M -

3306 

Табиғи орта күйін 

бақылау және 

экологиялық 

мониторинг 

Контроль состояния 

природной среды и 

экологический 

мониторинг 

Control of the natural 

environment and 
environmental 

monitoring 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

Эволюционный 

Эволюционный 

Evolutionary 

Білу және түсіну: Жер туралы ғылымның жалпы 

құрылымы, Жердің құрылымы мен жасы, Күн 

жүйесіндегі орны, негізгі геологиялық 

процестер, геожүйелер және пейзаждар туралы 

6 10 7 EU -

4208 

Эволюциялық ілім 

Эволюционное 

учение 

Evolution studies 

БД                                

BS 

В КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 



ақпарат; эволюциялық теорияның тарихи және 

қазіргі жағдайы туралы, Жердің геологиялық 

кезеңіндегі тіршілік жағдайының өзгеруіне 

байланысты организмдердің негізгі топтарының 

тарихи дамуы туралы; организмдердің 

эволюциясының негізгі мәселелері; экологиялық 

кеңістіктегі тірі ағзалардың өкілдеріне, жалпы 

заңдылықтарына және тірі ағзаларды таратудың 

тарихи дамуының қозғаушы күштеріне қатысы. 

білімді қолдану және түсіну: басым табиғи 

немесе антропогендік процестерді бағалау үшін 

пәндерді оқып үйренуден алынған білім, 
сондай-ақ жекелеген өңірлердегі қоршаған 

ортаның жай-күйі; табиғи түрлер 

эволюциясының дәлелі; эволюцияның себебі 

ретінде өмір сүру үшін күресті және табиғи 

іріктеуді зерттеу, ағзаның эволюциясын жалпы 

бағалау; 

пайымдауларды қалыптастыру: эволюциялық 

ғылымның негізгі проблемаларын зерттеумен 

қатар, биологиялық, пәнаралық білім, әдістер 

мен ақпарат берудің әртүрлі әдістерін қолдана 

отырып, аргументтерді ілгерілету және қорғау 
арқылы алынған мәліметтерді жинау, талдау, 

түсіндіру және қорытындылау, логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру, тірі жүйелерді 

дамытуға қоршаған орта факторлары мен 

антропогендік факторлардың әсері; 

коммуникативтік дағдылар: толеранттылық, 

диалог пен ынтымақтастыққа негізделген 

ұжыммен әлеуметтік және коммуникативтік 

өзара әрекеттесу арқылы ақпарат, идеялар, 

проблемаларды және олардың шешімдерін 

ұсыну; 
оқу дағдылары: өзіндік жоғары дәрежелі 

қосымша білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау дағдыларын көрсету 

және олардың зияткерлік, жалпы мәдени және 

кәсіби деңгейін арттыру. 

7 OG -

4309 

Жалпы генетика 

Общая генетика  

General genetics 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

СК5 



 

Знание и понимание:  общей структуры наук о 

Земле, строения и возраста Земли, положения ее 

в Солнечной системе, сведений об основных 

геологических процессах, о геосистемах и 

ландшафтах; об историческом и современном 

состоянии эволюционной теории,  историческом 

развитии основных групп организмов в связи с 

изменениями условий жизни в геологическом 

прошлом Земли; важнейших проблем эволюции 

организмов; о роли представителей живых 

организмов в экологическим пространстве; 
общих закономерностей и движущих сил 

исторического развития и распространения 

живых организмов.  

применение знаний и понимания: знания, 

полученные при изучении дисциплины для 

оценки доминирующих природных или 

антропогенных процессов, а также состояние 

окружающей среды в отдельных регионах; 

доказательства эволюции природных видов; 

учение о борьбе за существование и 

естественном отборе как причине эволюции, 
общая оценка эволюции организма; 

выражение суждений: формирование навыков 

логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, 

интерпретация и обобщение полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием биологических, 

междисциплинарных знаний, методов и 

различных способов представления информации 

при исследовании основных проблем 

эволюционной науки и влияния природных 

факторов среды и антропогенных факторов на 
развитие живых систем;  

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, диалога 

и сотрудничества; 



способности к учебе: демонстрация навыков 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня. 

 

Knowledge and understanding of: the general 

structure of Earth sciences, the structure and age of 

the Earth, its position in the Solar System, 

information about the main geological processes, 
geosystems and landscapes; on the historical and 

current state of evolutionary theory, the historical 

development of the main groups of organisms in 

connection with changes in living conditions in the 

geological past of the Earth; major problems of the 

evolution of organisms; on the role of 

representatives of living organisms in the ecological 

space, the general laws and driving forces of the 

historical development and distribution of living 

organisms. 

application of knowledge and understanding: 
knowledge gained from studying the discipline to 

assess the dominant natural or anthropogenic 

processes, as well as the state of the environment in 

individual regions; 

evidence of the evolution of natural species; the 

study of the struggle for existence and natural 

selection as the cause of evolution, a general 

assessment of the evolution of an organism; 

expression of judgment: 

Formation of skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking: collecting, analyzing, 

interpreting and summarizing the data obtained by 
advancing and defending arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods 

and various ways of presenting information while 

studying the main problems of evolutionary science 

and the influence of natural environmental factors 

anthropogenic factors on the development of living 



systems; 

communication skills: 

the transfer of information, ideas, problems and 

solutions through social and communicative 

interaction with the team based on tolerance, 

dialogue and cooperation; 

learning abilities: demonstration of the skills of 

logical, analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking for the implementation of further education 

with a high degree of independence and increase 

their intellectual, general cultural and professional 

level. 

Экологиялық-

биологиялық 

Эколого-

биологический 

Ecological and 
biological 

 

 

Білу және түсіну: идеялар деңгейінде: 
өсімдіктер мен жануарлар ағзаларының 

экологиясы туралы; дендрологиялық зерттеулер 

туралы; барлық биологиялық ғылымдардың 

іргелі негізі ретінде өсімдіктер мен 

жануарлардың рөлі туралы, өсімдіктер мен 

жануарлар биологиясының қоршаған орта 

жағдайына тәуелділігі; өсімдіктер мен 

жануарлардың қоршаған ортасымен өзара 

әрекеттесудің, өсімдіктер мен жануарлардың 

тіршілік ету ортасына бейімделуінің, қоршаған 

ортаны қорғау шараларының, ағаштың адам 
ағзасына әсер етуінің, биосфераның 

экологиялық жүйелеріндегі өзгерістерінің рөлі 

туралы;  
білімді қолдану және түсіну: теориялық түрде 

пайдалана білу: өсімдіктер мен жануарлар 

экологиясының принциптері мен әдістері; 

практикалық түрде: өсімдіктермен (ағаштармен) 

және жануарлармен тәжірибе жүргізу; 

қауіпсіздік талаптарын сақтау дағдысын 

меңгеру; өсімдіктер мен жануарлармен жұмыс 

істеу дағдылары; өсімдіктер мен жануарлармен 

эксперименттік жұмысты ұйымдастыру және 
жүргізу әдістері мен әдістеелеррін жобалау және 

зерттеу жұмыстары. популяциялар мен 

биогеоценоздардың қалыптасу заңдылықтары 

мен принциптерін, олардың функционалдық 

және құрылымдық ерекшеліктерін сипаттай 

6 10 7 MV -
4310 

Микробиология 
және вирусология 

Микробиология и 

вирусология 

Microbiology and 

virology 

ПД                                
РS 

С КВ 3 емтих. 
экзамен 

exam 

СК1 
СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

7 BERZh 

-4311 

Өсімдіктер және 

жануарлар 

биологиясы мен 

экологиясы 

Биология и 

экология растений и 

животных 
Biology and ecology 

of plants and animals 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 



білу, экологиялық жолдарды салуға 

экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу. 

пайымдауларды қалыптастыру: биологиялық 

білім мен дағдыларды, әдістерді және тірі 

жүйелерді дамытуға антропогендік 

факторлардың әсерін бағалауда ақпаратты 

ұсынудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, 

дәлелдерді жетілдіру және қорғау жолымен 

алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру 

және қорытындылау; 

коммуникативтік дағдылар: ақпарат, идеялар, 

проблемалар мен шешімдерді ынтымақтастық 
пен толеранттылыққа негізделген ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік өзара 

әрекеттесу арқылы ұсыну; 

оқу дағдылары: жоғары дәрежелі автономиямен 

әрі қарай зерттеу жүргізу үшін қажетті 

дағдыларды дамыту, олардың зияткерлік және 

жалпы мәдени деңгейлері. 

 

Знание и понимание: на уровне представлений: 

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 функционирова-

ния и взаимодействия со средой 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 

мир деревьев, изменение экологических систем 

биосферы; 
применение знаний и понимания: уметь 

использовать теоретические: принципы и 

методы экологии растений и животных; 

практические: проводить эксперимент с 

растениями (деревьями) и животными; иметь 

навыками, позволяющими выполнять 



требования по технике безопасности; навыками 

работы с растительными и животными 

объектами; приемами и методами 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. 

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; 

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: at the level of ideas: 

about the ecology of plant and animal organisms; 

about dendrology research; about the role of plants 

and animals as the fundamental basis of all 
biological sciences, the dependence of the biology 

of plants and animals 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 habitat conditions, measures to 



protect the environment, human influence on the 

tree world, changes in the ecological systems of the 

biosphere; 

application of knowledge and understanding: to be 

able to use theoretical: principles and methods of 

ecology of plants and animals; practical: conduct an 

experiment with plants (trees) and animals; have the 

skills to comply with safety requirements; skills of 

working with plant and animal objects; methods 

and methods of organizing and conducting 

experimental work with plants and animals in 

design and research activities. To be able to 
characterize the patterns and principles of the 

formation of populations and biogeocenoses, their 

functional and structural, to organize and conduct 

excursions on the laying of ecological paths. 

expression of judgments: collecting, analyzing, 

interpreting and summarizing the data obtained by 

advancing and defending arguments using 

biological knowledge and skills, methods and 

various ways of presenting information in assessing 

the impact of natural environmental factors and 

anthropogenic factors on the development of living 
systems; 

communication skills: the transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team based on 

cooperation and tolerance; 

learning abilities: developing the skills that are 

necessary to carry out further studies with a high 

degree of autonomy: their intellectual and general 

cultural level. 

3.2 Білім беру бағдарламасы: химия және биологияны оқыту әдістемесі 

Образовательная программа: методика обучения химии и биологии 

Education program: methods of teaching chemistry and biology 

Әдістемелік 

Методический  
Methodical 

Білу және түсіну: танымдық процестегі 

эксперименттің рөлін, қауіпсіздік техникасы 
және демонстрациялық эксперименттердің 

негізгі принциптерін 

білімді қолдану және түсіну: зертханалық 

жұмыстарды және практикалық сабақтарды 

6 10 7 MPSh

HE -
4301 

Мектепте химиялық 

экспериментті 
жүргізу әдістемесі 

Методика 

проведения 

школьного 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 
exam 

СК1 

СК2 
СК3 

СК4 

СК5 



жүргізу дағдыларын меңгеру: химиялық 

эксперимент техникасы мен әдістерін меңгеру; 

студенттердің көшбасшылық дағдыларын 

қалыптастыру, әлемдік мәдениеттің негізгі 

құндылықтарын білу және олардың жеке және 

жалпы мәдени дамуына сүйенуге дайындығы; 

табиғаттың, қоғамның және ойлаудың заңдары 

мен білімдерін білу және кәсіби біліктіліктегі 

осы білімді басқару мүмкіндігі. 

 

Знание и понимание: роли эксперимента в 

познании, технику безопасности и основные 
принципы проведения демонстрационных 

опытов 

применение понимание: проводить 

лабораторные работы и практических занятия 

Иметь навыки: владеть техникой и методикой 

химического эксперимента; навыками 

руководства процессом обучения учащихся 

знание базовых ценностей мировой культуры и 

готовность опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

знание и понимание законов развития природы, 
общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной 

деятельности 

 

Knowledge and understanding: the role of 

experiment in cognition, safety engineering and 

basic principles of demonstration experiments 

application of understanding: to conduct laboratory 

work and practical exercises. To have skills: to 

master the techniques and methods of chemical 

experiment; student leadership skills 

knowledge of the basic values of world culture and 
readiness to rely on them in their personal and 

general cultural development; 

knowledge and understanding of the laws of nature, 

society and thinking and the ability to operate this 

knowledge in professional activities 

химического 

эксперимента 

The methodology of 

the school chemistry 

experiment 

7 MOSh

RR -

4302 

Мектепте сандық 

есептерді шығару 

әдістемесі. 

Методика обучения 

школьников 

решению расчетных 

задач. 

Methods of teaching 
the solution of 

computational 

problems. 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

Физико- Білу және түсіну: физикалық химияның заңдары 7 12 6 FKH - Коллоидтық және БД                                В КВ 4 емтих. СК1 



химиялық 

Физико-

химический 

Physico-chemical 

мен заңдылықтарының негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын, физикалық-химиялық талдау 

әдістерінің негіздерін, оларды нақты 

тапсырмаларға қолдану; 

басқа оқу пәндерін оқығанда осы білімді 

пайдалану; белгілі бір әдістемені пайдалана 

отырып химиялық эксперимент жүргізу, 

эксперимент кезінде қорытынды жасау, талдау 

нәтижелерін математикалық өңдеуді жүзеге 

асыру, алынған білімді типтік тапсырмаларды 

шешуі үшін теориялық және практикалық 

мақсатта қолданудың дағдылары мен әдістерін 
білу, әдебиеттермен өзіндік жұмыс дағдыларын 

қалыптастыру. 

  

Знание и понимание: основных понятий и 

определений законов и закономерностей 

физической химии, основы физико-химического 

метода анализа, применение их к конкретным 

задачам; 

умение использовать полученные знания при 

изучении других учебных дисциплин; 

проводить химический эксперимент с 
использованием определенных методик, делать 

выводы в ходе эксперимента, уметь проводить 

математическую обработку результатов анализа  

владеть навыками и приемами использования 

этих знаний в теоретических и практических 

целях для решения типовых задач,   навыками 

самостоятельной работы с литературой. 

 

Knowledge and understanding of: the basic 

concepts and definitions of the laws and laws of 

physical chemistry, the fundamentals of the 

physico-chemical method of analysis, their 
application to specific tasks; 

the ability to use this knowledge when studying 

other academic disciplines; conduct a chemical 

experiment using certain techniques, draw 

conclusions during the experiment, be able to 

perform mathematical processing of the analysis 

3203 физикалық химия 

Физическая и 

коллоидная химия 

Physical and Colloid 

Chemistry 

BS экзамен 

exam 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

6 EMA -

3204 

Талдаудың 

электрохимиялық 

әдістері 

Электрохимические 

методы анализа 

Electrochemical 

methods of analysis 

БД                                

BS 

В КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 



results 

possess the skills and techniques of using this 

knowledge for theoretical and practical purposes to 

solve typical problems, the skills of independent 

work with literature. 

Экологиялық 

Экологический 

Environmental 

Білу және түсіну: зерттелетін пәндердің 

міндеттері, әдістері, жаратылыстану ғылымдар 

жүйесіндегі орын туралы, басқа ғылымдармен 

байланысы, мағынасы, заманауи мәселелер 

шеңбері және зерттелетін ғылым дамуының 

болашағы туралы, олардың кәсіби білім беру 

жүйесіндегі рөлі туралы организмнің негізгі 

қасиеттерінің көрінісі: тірі ағзалардың барлық 
деңгейлеріндегі тұқым қуалаушылық және 

өзгермелілігі (молекулалық, жасушалық, 

организмдік); өсімдіктер мен адам өмірінің 

физиологиялық үдерістерінің мәні, өсу мен 

дамудың негізгі заңдылықтары, бейімделудің 

физиологиялық негіздері және қоршаған 

ортаның жағдайына төзімділігі; 

Білімді қолдану және түсіну: 

тұқымқуалаушылық пен өзгермелілік  

заңдылықтары мен принциптерін талдау, 

жекелеген ағзалар мен тірі ағзалар жүйелерінің 
жұмыс істеуі; химиялық және биологиялық 

білімдер мен әдістерді пайдалана отырып типтік 

және зерттеу міндеттерін орындау үшін негізгі 

біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру;  

пайымдауларды қалыптастыру: логикалық, 

аналитикалық, сыни және тұжырымдамалық 

ойлауды көрсету: химиялық және биологиялық, 

пәнаралық білім мен әдістерді пайдаланып, 

тұжырымдар мен дәлелдерді қорғау және 

алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру 

және қорытындылау, тірі жүйелердің 

жасушалық және организмдік деңгейлеріне 
антропогендік факторлар мен табиғат 

факторлардың әсерін бағалау кезінде ақпаратты 

ұсынудың әртүрлі тәсілдерін білу; 

коммуникативтік дағдылар: өзара қарым-

қатынас және толеранттылық негізінде 

9 15 5 HPS -

3305 

Табиғи қосылыстар 

химиясы 

Химия природных 

соединений 

Chemistry of Natural 

Compounds 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

6 HP -

3306 

Химия топырақтың  

Химия почв 

Chemistry of soils 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

6 FKH -
3307 

Өсімдіктер 
физиологиясы және 

жануарлар  

Физиология 

растений и 

животных  

Physiology of plants 

and animals 

ПД                                
РS 

С КВ 3 емтих. 
экзамен 

exam 



ұжыммен әлеуметтік және коммуникативтік 

өзара іс-әрекет арқылы ақпарат, идеялар, 

проблемалар және олардың шешімдерін ұсыну; 

оқу дағдылары: жоғары дәрежелі дербестікпен 

әрі қарай оқуды қажет ететін дағдыларды 

дамыту: интеллектуалды және кәсіби деңгейін 

дамытуда дерексіз ойлау, талдау, синтездеу 

қабілеті. 

 

Знание и понимание: задач, методов изучаемых 

дисциплин, о месте в системе естественно-

научных наук, связи с другими науками, 
значении, о круге современных проблем и 

перспективах развития изучаемых наук, о их 

роли в системе профессиональной подготовке; о 

проявлении фундаментальных свойств 

организма: наследственности и изменчивости на 

всех уровнях организации живого 

(молекулярном, клеточном, организменном); 

сущности физиологических процессов 

жизнедеятельности растений и человека, 

основных закономерностей роста и развития, 

физиологических основ приспособления и 
устойчивости к условиям среды; 

применение знаний и понимания: умение 

анализировать закономерности и принципы 

наследования признаков и изменчивости, 

функционирования отдельных органов и систем 

живых организмов; демонстрация основных 

умений и навыков выполнения типовых и 

исследовательских задач с использованием 

химических и биологических знаний и методов; 

выражение суждений: демонстрация 

логического, аналитического, критического и 

концептуального мышления: сбор, анализ, 
интерпретация и обобщение полученных 

данных путем выдвижения и защиты выводов, 

аргументов с использованием химических и 

биологических, междисциплинарных знаний и 

методов, различных способов представления 

информации при оценке влияния природных 



факторов среды и антропогенных факторов на 

клеточном и организменном уровне живых 

систем; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе сотрудничества и 

толерантности; 

способности к учебе: выработка навыков, 

которые необходимы, чтобы осуществить 

дальнейшее обучение с высокой степенью 

самостоятельности: способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, способностью 

развивать свой интеллектуальный и 

профессиональный уровень. 

 

Knowledge and understanding: tasks, methods of 

the disciplines studied, about the place in the 

system of natural sciences, connection with other 

sciences, meaning, about the circle of modern 

problems and prospects of development of the 

sciences being studied, about their role in the 

system of professional training; on the 
manifestation of the fundamental properties of the 

organism: heredity and variability at all levels of the 

organization of the living (molecular, cellular, 

organismic); the essence of the physiological 

processes of plant and human life, the basic laws of 

growth and development, the physiological bases of 

adaptation and resistance to environmental 

conditions; 

application of knowledge and understanding: the 

ability to analyze the patterns and principles of 

inheritance of signs and variability, the functioning 

of individual organs and systems of living 
organisms; Demonstration of basic skills and 

abilities to perform typical and research tasks using 

chemical and biological knowledge and methods; 

expression of judgments: demonstration of logical, 

analytical, critical and conceptual thinking: 

collecting, analyzing, interpreting and summarizing 



the data obtained by advancing and protecting 

conclusions, arguments using chemical and 

biological, interdisciplinary knowledge and 

methods, various ways of presenting information 

when assessing the influence of natural 

environmental factors and anthropogenic factors at 

the cellular and organismic levels of living systems; 

communication skills: the transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team on the 

basis of cooperation and tolerance; 

learning abilities: developing skills that are 
necessary to carry out further training with a high 

degree of autonomy: the ability to abstract thinking, 

analysis, synthesis, the ability to develop their 

intellectual and professional level. 

Эволюционный 

Эволюционный 

Evolutionary 

Білу және түсіну: химиялық және биологиялық 

ғылымдар жүйесіндегі орны туралы, басқа 

ғылымдармен байланысы, қазіргі проблемалар 

шеңбері және даму перспективалары туралы, 

кәсіптік оқыту жүйесіндегі рөлі туралы білу 

және түсіну: тапсырмалар, әдістер, жетістіктер; 

фактілер мен құбылыстар, зерттелетін 

процестердің негізгі ұғымдары мен 
принциптері: тұқымқуалаушылықтың негізгі 

заңдылықтары мен принциптері, генетикалық 

материалды құрылымдық-функционалды 

ұйымдастыру және оның өзгермелілігі; өсімдік 

шаруашылығын дамыту перспективалары, 

статистикалық ақпаратты өңдеу негіздерін 

сауатты түсіну; танымдық қызығушылықты 

арттырудың белсенді әдістерінің негіздері, 

оқытудағы инновациялық және 

коммуникациялық әдістері, қазіргі заманғы 

білім беру технологиялары; 

білімді қолдану және түсіну: зертханалық және 
ғылыми (жобалық) жұмыстарды орындау үшін 

базалық біліктіліктер мен дағдыларды дамыту, 

тиісті пәнаралық білімдер мен дағдыларды, 

білім беру технологиялары мен әдістерін 

қолдана отырып типтік және зерттеу 

6 10 7 GSOS -

4308 

Генетика селекция 

негіздерімен 

Генетика с 

основами селекции 

Genetics with bases 

of selection 

БД                                

BS 

В КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

7 IPPHB 

-4209 

Оқытудағы 

инновациялық 

амалдар химия және 
биология  

Инновационные 

подходы в 

преподавании 

химии и биологии  

Innovative 

approaches in 

teaching chemistry 

and biology 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 



міндеттерін шешу; 

пайымдауларды қалыптастыру: логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру: тірі ағзаларға табиғи 

және антропогендік факторлардың әсерін 

бағалауда пәнаралық білімді, әдістерді және 

әртүрлі тәсілдерді қолдану арқылы дәлелдерді 

жетілдіру және қорғау арқылы алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және 

қорытындылау; 

коммуникативтік дағдылар: толеранттылыққа, 

диалог пен ынтымақтастыққа негізделген 
ұжыммен әлеуметтік және коммуникативтік 

өзара әрекеттесу арқылы ақпарат, идеялар, 

проблемалар мен олардың шешімдерін ұсыну; 

оқу дағдылары: жоғары дәрежелі дербестікпен 

әрі қарай оқуды қажет ететін дағдыларды 

дамыту: интеллектуалды және кәсіби деңгейін 

дамытуда дерексіз ойлау, талдау, синтездеу 

қабілеті. 

 

Знание и понимание: задач, методов, 

достижений, о месте в системе химических и 
биологических наук, связи с другими науками, о 

круге современных проблем и перспективах 

развития, о роли в системе профессиональной 

подготовки; фактов и явлений, основных 

понятий, закономерностей и принципов 

изучаемых процессов: основных 

закономерностей и принципов наследования 

признаков, структурно-функциональной 

организации генетического материала и его 

изменчивости; перспективах развития селекции 

растений, грамотное понимание основ 

статистической обработки информации; основ 
активных методов повышения познавательного 

интереса, инновационно-коммуникационных 

подходов в преподавании, современные 

педагогические технологии; 

применение знаний и понимания: выработка 

основных умений и навыков выполнения 



лабораторных и исследовательских (проектных) 

работ, решения типовых и исследовательских 

задач с использованием соответствующих 

междисциплинарных знаний и умений, методов 

и методик образовательных технологий; 

выражение суждений: формирование навыков 

логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, 

интерпретация и обобщение полученных 

данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием 

междисциплинарных знаний, методов и 
различных способов представления информации 

при оценке влияния природных факторов среды 

и антропогенных факторов на развитие живых 

систем;  

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация навыков 

логического, аналитического, абстрактного, 
критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня. 

 

Knowledge and understanding: tasks, methods, 

achievements, about a place in the system of 

chemical and biological sciences, connection with 

other sciences, about the circle of current problems 

and prospects for development, about the role in the 

system of professional training; facts and 
phenomena, basic concepts, patterns and principles 

of the studied processes: basic patterns and 

principles of inheritance of characters, structural 

and functional organization of genetic material and 

its variability; prospects for the development of 

plant breeding, competent understanding of the 



basics of statistical information processing; basics 

of active methods of increasing cognitive interest, 

innovation and communication approaches in 

teaching, modern educational technologies; 

application of knowledge and understanding: 

development of basic skills and abilities to perform 

laboratory and research (project) work, solving 

typical and research tasks using appropriate 

interdisciplinary knowledge and skills, methods and 

techniques of educational technologies; 

expression of judgments: building skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collecting, 
analyzing, interpreting and summarizing the data 

obtained by advancing and defending arguments 

using interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information when 

assessing the influence of natural environmental 

factors and anthropogenic factors on development 

living systems; 

communication skills: the transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction with the team based on 

tolerance, dialogue and cooperation; 
learning abilities: demonstration of the skills of 

logical, analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking for the implementation of further education 

with a high degree of independence and increase 

their intellectual, general cultural and professional 

level. 

Экологиялық-

биологиялық 

Эколого-

биологический 

Ecological and 

biological 

 

 

Білу және түсіну: биотехнологияның негіздері, 

генетикалық перспективалар, жасушалық 

инженерия, өсімдіктердің микроклоналды 

таралуы, трансгендік өсімдіктер; микробиология 

негіздері, олардың қоршаған ортаға әсері; 

білімді қолдану және түсіну: негізгі 

микробиологиялық және биотехнологиялық 
объектілермен жұмыс істеу әдістерін, 

құбылыстар мен процестерді, биотехнологиялық 

объектілер мен процестердің негізгі 

параметрлерін есептеу әдістемесін; 

пайымдауларды қалыптастыру: 

6 10 7 CGE -

4310 

Цитология, 

гистология және 

эмбриология 

Цитология, 

гистология и 

эмбриология 

Cytology, Histology 
and Embryology 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

7 MOB -

4311 

Микробиология 

негіздерімен 

биотехнология  

Микробиология с 

ПД                                

РS 

С КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 



микробиологиялық және биотехнологиялық 

ғылыми-зерттеу мәселелерін шешу үшін 

ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын бағалау және болашақта 

мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: берілген өнімнің 

биотехнологиялық өндірісінің ұтымды 

сызбанұсқасын таңдауға, өндірістің 

технологиялық тиімділігін бағалауға; 

зертханалық жабдықты таңдауға; 

биотехнологиялық және микробиологиялық 

объектілерді зарарсыздандыру режимін 
таңдауға; 

 

Знание и понимание: основ биотехнологии, 

перспектив генетической, клеточной инженерии, 

о микроклональном размножении растений, 

трансгенных растениях; основ микробиологии, 

их влияние на окружающую среду; 

применение знаний и понимания: методов 

работы с основными микробиологическими и 

биотехнологическими объектами, явлениями и 

процессами, методами расчета основных 
параметров биотехнологических объектов и 

процессов; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных научно-исследовательских задач 

в области микробиологии и биотехнологии; 

коммуникативные способности: уметь выбирать 

рациональную схему биотехнологического 

производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность производства; 
уметь выбирать лабораторное оборудование; 

выбирать режим стерилизации 

биотехнологических и микробиологических 

объектов; 

 

Knowledge and understanding: the fundamentals of 

основами 

биотехнологии  

Microbiology of the 

basics of 

biotechnology 



biotechnology, the prospects for genetic, cellular 

engineering, microclonal propagation of plants, 

transgenic plants; fundamentals of microbiology, 

their impact on the environment; 

application of knowledge and understanding: 

methods of working with basic microbiological and 

biotechnological objects, phenomena and processes, 

methods for calculating the basic parameters of 

biotechnological objects and processes; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of 

information, evaluation of its usefulness and 
purposeful application in the future to solve 

research problems in the field of microbiology and 

biotechnology; 

communication skills: to be able to choose a 

rational scheme of biotechnological production of a 

given product, to evaluate the technological 

efficiency of production; be able to choose 

laboratory equipment; choose the mode of 

sterilization of biotechnological and 

microbiological objects; 

4. Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

4. Optional modules beyond qualifications 

Аксиологиялық 

Аксиологичес-

кий 

Axiological 

Білу және түсіну: оқытылатын пәндер 

саласындағы түсініктер; 

білімді қолдану және түсіну: ақпарат іздеуде 

инновацияларды қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну; 

пайымдауларды қалыптастыру: зерттеу 

тапсырыстарын сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік дағдылар: ғылыми топтағы 

білімнің ықтималдық және статистикалық 

әдістерін қолдану; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 
игеру және сақтау қабілеті. 

 

Знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

5 8 4 IGNH -

2201 

Бейорганикалық 

химияның 

таңдамалы 

тараулары  

Избранные главы 

неорганической 

химии  

Selected chapters of 

inorganic chemistry 

БД                                

BS 

В КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

4 BK -

2202 
Жасушалар 

биологиясы  

Биология клетки  

Biology of the Cell 

 

 

БД                                

BS 

В КВ 2 емтих. 

экзамен 

exam 



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:   проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 
Knowledge and understanding: in the field of the 

taught discipline; 

application of knowledge and understanding: the 

application of innovations to search for information 

and the ability to present the results of their 

research; 

expression of judgment: competent formulation of 

research requests; 

communication skills: the use of probabilistic and 

statistical methods of knowledge in a scientific 

group; 
ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge. 

5. Іс-тәжірибе модулі 

5. Модули практик 

5. Practice modules 

Оқу іс 

Учебный 

Teaching 

білу және түсіну: мектептің тәрбие жұмысының 

жүйесін; 

білімді қолдану және түсіну: білім 

алушылардың жасы мен жеке ерекшеліктеріне 

сәйкес оқытудың әртүрлі технологияларын, 

әдістерін, тәсілдерін және құралдарын 

пайдалана отырып химия және биология 

сабақтарын жүгізу; 
пайымдауларды қалыптастыру: білім 

алушылардың білімдерін, дағдыларын 

қалыптатыру әдістері саласында, өнімді 

оқытушылық-танымдық қызметті 

2 2 2  Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 А  1  КК3 

КК5 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

 

4  Оқу (далалық) 

практикалар  

Учебная (полевая) 

практика  

Training (Field) 

practice 

 А  1  



ұйымдастыруға; 

коммуникативтік дағдылар: ұжыммен  

әлеуметтік және коммуникативтік өзара іс-

қимыл, ынтымақтастық, төзімділік; 

оқу қабілеті: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; 

 

знание и понимание:  систему учебно-

воспитательной работы школы; 

применение знаний и понимания:  проводить 

уроки химии и биологии с использованием 

разнообразных технологий, методов, приемов и 
средств обучения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями учащихся, 

применять различные типы и формы 

организации и проведения урока математики; 

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: the system of 

educational work of the school; 

application of knowledge and understanding: to 

conduct mathematics lessons using a variety of 

technologies, methods, techniques and means of 

education in accordance with the age and individual 

characteristics of students, to apply various types 

and forms of organization and conduct of a lesson 

in mathematics; 
expression of judgments: in the field of methods of 

forming knowledge, skills of students, the 

organization of productive learning and cognitive 

activity; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 



learning ability: readiness and ability to self-

education; 

Өндірістік 

Производствен-

ный 

Manufacturing 

practice 

Білу және түсіну: ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастырудың принциптерін, ғылыми білімге 

қол жеткізу және құру жолдарын; 

білімді қолдану және түсіну: ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыруда; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-
қатынас біліктіліктері мен дағдыларын, топтық 

жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

знание и понимание:  принципы организации 

научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания; 

применение знаний и понимания:  в 
организации научного исследования; 

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. 

 

knowledge and understanding: the principles of the 

organization of scientific research, ways to achieve 

17 18 2  Педагогикалық іс-

тәжірибе (үздіксіз)  

Педагогическая 

практика 

(непрерывная)  

Teaching practice 

(continuous) 

 А  1  КК3 

КК5 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

 

3,4  Психологиялық-

педагогикалық 

практика (үздіксіз)  

Психолого-

педагогическая 
практика 

(непрерывная)  

Psychological and 

pedagogical practices 

(continuous) 

 А  2  

5,6  Оқу тәрбиеліқ 

педагогикалық 

практикасы 

(үздіксіз)  

Учебно-

воспитательная 

педагогическая 
практика 

(непрерывная)  

Training and 

educational teaching 

practice (continuous) 

 А  4  

8  Өндірістік 

педагогикалық іс-

тәжірибе  

Производственная 

педагогическая 

практика  

Pedagogical 

рrofessional practice 

 А  10  



and build scientific knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the 

organization of scientific research; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 
and maintain knowledge. 

Диплом 

алдындағы  

Преддипломный  

Pre-diploma 

Білу және түсіну: ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастырудың принциптерін, ғылыми білімге 

қол жеткізу және құру жолдарын; 

білімді қолдану және түсіну: ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыруда; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-
қатынас біліктіліктері мен дағдыларын, топтық 

жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

Знание и понимание:  принципы организации 

научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания; 

применение знаний и понимания:  в 

организации научного исследования; 
выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

1 1 8  Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 А  1  КК5 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

 



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. 

 

knowledge and understanding: the principles of the 

organization of scientific research, ways to achieve 

and build scientific knowledge; 
application of knowledge and understanding: in the 

organization of scientific research; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 
and maintain knowledge. 

6. Қосымша модульдер 

6. Дополнительные модули 

6. Additional modules 

Инновациялық 

бағыттағы 

оқулар 

Инновационные 

подходы в 

обучении 

Innovative 

approaches in 

learning 

Білу және түсіну: оқытылатын пәндер 

саласындағы түсініктер; 

білімді қолдану және түсіну: ақпарат іздеуде 

инновацияларды қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну; 

пайымдауларды қалыптастыру: зерттеу 

тапсырыстарын сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік дағдылар: ғылыми топтағы 

білімнің ықтималдық және статистикалық 

әдістерін қолдану; 
оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

3 5 7 IPO Оқыту мен оқудағы 

инновациялық 

бағыттар 

Инновационные 

подходы в 

преподавании и 

обучении 

Innovative 

approaches in 

teaching and learning 

 А  3  КК3 

КК5 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

 



Знание и понимание:  в области преподаваемой 

дисциплины; 

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 

к самообразованию; 
 

knowledge and understanding: in the field of the 

taught discipline; 

application of knowledge and understanding: the 

application of innovations to search for information 

and the ability to present the results of their 

research; 

expression of judgment: competent formulation of 

research requests; 

communication skills: the use of probabilistic and 

statistical methods of knowledge in a scientific 
group; 

learning ability: readiness and ability to self-

education; 

Қосымша 

модуль 

Дополнительный 

модуль 

Extra module 

Білу және түсіну: дене шынықтыру мен 

спорттың негіздерін, дене тәрбиесін, өзін-өзі 

тәрбиелеу және өзіне-өзі білім беру, дене дамуы, 

физикалық және функционалды фитнес, 

психофизикалық дене шынықтыру, дене 

тәрбиесінің кәсіби бағдарлануы; 

білімді қолдану және түсіну: негізгі физикалық 

қасиеттерді дамыту мен қалыптастыруда дене 

шынықтыру құралдарын және әдістерін 

пайдалану; 
пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты 

өңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

проблемаларды шешу үшін болашақта мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

8 14 1-4  Дене шынықтыру 

Физическая 

культура 

Physical training 

 А  8  КК3 

КК5 

КК8 

КК9 

СК1 

СК3 

 

1  Ақпараттық 

мәдениет негіздері 

Основы 

информационной 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

 А    



әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдылары; 

білу қабілеті: өзіне-өзі білім беру саласындағы 

өз дағдыларының көрінісі, білімді игеру және 

сақтау қабілеті, сондай-ақ оларды тиімді түрде 

дамыту және пайдалану 

 

Знание и понимание:  основу  физической  

культуры  и  спорта, физического  воспитания, 

самовоспитания и самообразования, 

физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, 
психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического 

воспитания; 

применение знаний и понимания:  использовать 

средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических 

качеств; 

выражение суждений: обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения задач; 

коммуникативные способности: умения и 
навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом; 

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: the basis of physical 

culture and sports, physical education, self-

education and self-education, physical 

development, physical and functional fitness, 

psychophysical fitness, professional orientation of 
physical education; 

application of knowledge and understanding: to use 

the means and methods of physical culture in the 

development and formation of basic physical 

qualities; 

expression of judgments: information processing, 



evaluation of its usefulness and targeted application 

in the future for solving problems; 

communication skills: the skills and habits of social 

and communicative interaction with society, the 

team; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge, as well as develop and use 

them rationally 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 
Модуль 

итоговой 

аттестации 

(МИГА) 

Module of final 

examination 

(MFE) 

Білу және түсіну: 4 жыл бойы алған барлық 

теориялық және практикалық материалдар; 

білімді қолдану және түсіну: дипломдық 

жұмысты жазу кезінде; 
пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты 

өңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

проблемаларды шешу үшін болашақта мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдылары; 

оқу қабілеті: өзіне-өзі білім беру саласындағы өз 

дағдыларының көрінісі, білімді игеру және 

сақтау қабілеті, сондай-ақ оларды ұтымды 

дамыту және пайдалану. 
 

Знание и понимание:  всех теоретических и 

практических материалов пройденных в течение 

4 года; 

применение знаний и понимания: в написаний 

дипломной работы; 

выражение суждений: обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом; 
способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать. 

 

3 12 8  Мамандық бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

Государственный 
экзамен по 

специальности 

State examination in 

the specialty 

 А  1 ГЭ КК3 

КК9 

СК2 

 

8  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 

 А  3  



knowledge and understanding: all theoretical and 

practical materials completed during 4 years; 

application of knowledge and understanding: in the 

writing of the thesis; 

expression of judgments: information processing, 

evaluation of its usefulness and targeted application 

in the future for solving problems; 

communication skills: the skills and habits of social 

and communicative interaction with society, the 

team; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 
and maintain knowledge, as well as develop and use 

them rationally. 
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 Ректор – з.ғ.к. Тӛлеген М.Ә. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жӛніндегі проректор – PhD Сералин Ғ.Ә. 

Оқу-әдістемелік жұмыс жӛніндегі проректор – б.ғ.д. Мырзагалиева А.Б. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бӛлімінің басшысы – Алимбекова 

Н.Б. 

Оқу үрдісін бақылау және ұйымдастыру бӛлімі басшысының м.а. – Садырбекова 

Н.А. 

Әдістемелік жұмыс, тәжірибе және жұмыспен қамту бӛлімі басшысының м.а. - 

Рустемова Н.К. 

  Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультетінің деканы – ф.-

м.ғ.к. Ерболатұлы Д. 

Химия кафедрасының меңгерушісі – п.ғ.к. Шаихова Б.К. 

 4. ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта мемлекетік 

лицензиядағы білім ісін жүргізу құқығына сәйкес орта кәсіби, жоғары және жоғарғы 

оқу орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, жоғарғы оқу орынында кӛпдеңгейлі 

құрылым шеңберінде мамандықтарды дайындайды:  

- жоғары кәсіби білім бойынша 54 мамандық. Сондай-ақ бакалаврда оқу мерзімі  

- 4 жыл, жоғары білім алудың қысқа түрі: жоғары білім алғаннан кейін – 2 жыл,  орта 

кәсіби білім алу базасында – 3 жыл.  

- 33 мамандық бойынша магистратура.  

- 8 мамандық бойына докторантура. 

Университетте 2003-2004 оқу жылынан бастап - экономикалық 

мамандықтарының студенттеріне; 2004-2005 оқу жылынан бастап – барлық жоғары 

кәсіби білім беру мамандықтардың 1 курс студенттеріне  кредиттік жүйе енгізілген.  

Қазіргі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады. 

 5. Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса):  

Бакалавриат: 5В012500 - «Химия-Биология».  

Оқу бағасы: күндізгі оқу түрі бойынша жылына 443 300 теңге  

 6.Қабылдау іс-шарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау 

ЖОО қабылдау 2012 жылы 19 қаңтарда қабылданған Қазақстан 

Республикасының Үкіметі бекіткен Жоғары білім берудің кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың №111 үлгі 

ережесі бойынша іске асырылады. 

 1. Жалпы ережелер 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне (ары 

қарай университет) жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш 

және орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) және жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар 

азаматтар қабылданады. 

Жоғары оқу орындарында студенттер контингентін қалыптастыру мемлекеттік 

білім беру тапсырысы (білім беру гранты) негізінде, сондай-ақ азаматтардың ӛз 

қаражаты мен басқа қаражат кӛздері есебінен оқуға тӛлем жасау арқылы жүзеге 

асырылады. Білім беру грантын Қазақстан Республикасының азаматымен тең дәрежеде 

Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар мен басқа 

мемлекет азаматы болып табылатын қазақ ұлтының ӛкілдері мемлекеттік тапсырыс 

негізінде егер олар жоғары білімді бірінші рет алатын жағдайда (әскери оқу 

орындарына қатыссыз) байқау бойынша алуына мүмкіндігі бар. Басқа шетелдік 

азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар жоғары оқу орындарына (бұдан әрі - ЖОО) 

Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасында бекітілген халықаралық шарттарға сәйкес қабылданады.  

Жоғары оқу орындарына азаматтарды қабылдау ұлттық бірыңғай тестілеудің 

(бұдан әрі - ҰБТ) немесе кешенді тестілеудің нәтижесі бойынша берілген 

сертификаттағы балдарға сәйкес конкурстық негізде азаматтардың ӛтініштері бойынша 

жүзеге асырылады.  

Кешенді тестілеу ӛткен жылдардағы жалпы орта білім (орта жалпы) беру 

орындарының түлектеріне, техникалық және кәсіптік білім беру орындарының 

(бастауыш және орта кәсіптік, ортадан кейінгі) бітірушілеріне, ҰБТ-ға қатыспаған 

халықаралық оқушылармен алмасу желісі бойынша шетелде оқыған жалпы білім 

беретін мектептің бітірушілеріне, республикалық музыка мектеп-интернаттарының 

бітірушілеріне, сондай-ақ оқу орындарын шетелде бітірген азаматтар үшін 17-23 шілде 

аралығында ӛткізіледі.  

Азаматтарды ақылы негізде оқуға қабылдауды жоғары оқу орындары жүзеге 

асырады. Техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі білімі бар (колледждер) 

азаматтарды ұқсас мамандықтарға ақылы қысқартылған мерзімде қабылдау ТКТ 

қорытындысы негізінде жүзеге асырылады. Ұқсас мамандықтар тізімін ҚР БжҒМ 

бекітеді. Жоғары білімі бар азаматтарды жоғары оқу орындарына ақылы негізде 



қысқартылған мерзімде оқуға қабылдауды жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясы 

әңгімелесу негізінде жүзеге асырады.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бӛлінген квота бойынша шетел 

азаматтарына үшін қабылдау емтихандарын университеттің қабылдау комиссиясы 

жеке жүзеге асырады. Студенттерді қабылдау ҚР БҒМ бұйрығының негізінде 

жүргізіледі. Шетел азаматтарын ақылы негізде оқуға қабылдау университеттің 

қабылдау комиссиясы ӛткізетін әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады.  

Шығармашылық мамандықтарға қабылдауда шығармашылық емтихандар есепке 

алынады. Шығармашылық мамандықтарға ӛтініштерді қабылдауды 20 маусым мен 1 

шілде аралығында университеттің қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. 

Шығармашылық мамандықтарға түсетін азаматтар тек қана бір шығармашылық 

мамандықты кӛрсетеді.  

Білім беру грантын алу байқауына қатысу үшін талапкер университеттің 

қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсыруы тиіс: 

- арнайы бланкіде жазылған ӛтініш; 

- білімі туралы құжат (түпнұсқа); 

- ҰБТ немесе кешенді тест бойынша сертификат; 

- жеңілдіктері бар екенін анықтайтын құжат (бар болған жағдайда); 

- 3х4 пішініндегі 2 фотосурет; 

- 086-У нысанындағы медициналық анықтама; 

- фотосуреті бар жеке куәліктің кӛшірмесі. 

 

 2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша байқауға қатысу. 

Талапкер ӛтінішінде білім грантын алуға таңдаған мамандығы мен таңдаған 

мамандығы бойынша білім гранттары бар жоғары оқу орнын кӛрсетеді. Таңдау пәні 

сәйкес келген жағдайда талапкер тӛрт мамандықты таңдай алады.  

Шет тілінде тапсырылатын құжат нотариалды бекітілген, қазақ немесе орыс 

тілдеріне аударылған болуы тиіс. Шет елдік білім беру орындарының білім беру 

құжаттары ережеге сай нострификациядан ӛтуі шарт.  

Бірінші және екінші және топ мүгедектері, сонымен қатар бала кезінен 

мүгедектер таңдаған мамандығының зияндығы жоқтығы туралы әлеуметтік 

медициналық сараптама қорытындысы болуы тиіс. Білім беру грантын алуға 

артықшылық құқығы барлар осы құқықтарын растайтын құжат және Ережеде 

кӛрсетілген уақыт мерзімінде байқауға қатысуға ӛтініш жазуы тиіс.  

Білім беру грантын алу байқауына қатысу үшін ӛтініштер 2018 жылдың 23-31 

шілдесі аралығында қабылданады.  

Студент болып қабылдану үшін кешенді тестілеудің және ҰБТ қорытындысы 

бойынша 50 ұпайдан, сонымен қатар таңдау пәні бойынша 5 ұпайдан (әр 

шығармашылық емтиханнан 10 ұпайдан тӛмен емес) кем алмағанда жүзеге асырылады.  

Білім беру грантын алу байқауына қатысуға бекітілген жеңілдіктер (жетім және 

ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, І және ІІ топ мүгедектері, соғысқа қатысқан 

және соғыс мүгедектеріне теңестірілген жеңілдіктері барлар, бала кезінен 

мүгедектерге, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын қазақ 

ұлтының ӛкілдеріне) ӛтініш түскен мамандықтардың барлығына сақталады. 

3. Кешенді тестілеуді ӛткізу  
ҚР Білім және ғылым министрлігінің шешімі бойынша жергілікті жерде 

ұйымдастыру және ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу және қоғамдық тәртіпті 

сақтау үшін талапкерлердің кешенді тестілеуін ұйымдастыру мен ӛткізу жӛнінде 

мемлекеттік комиссиялар (бұдан әрі - мемлекеттік комиссия) құрылады.  

Кешенді тестке қатысу үшін оқуға тапсырушы университеттің қабылдау 

комиссиясына арнайы бланкіде жазылған ӛтініш, жалпы орта (орта жалпы) білімі 

туралы аттестат немесе кәсіптік және техникалық білімі жӛніндегі (бастауыш немесе 

орта кәсіптік, ортадан кейінгі) диплом (түпнұсқа); 3х4 пішініндегі 2 фотосурет; 086-У 

нысанындағы медициналық анықтама; жеке куәліктің кӛшірмесін тапсыруы қажет. 

ТКТ қатысу үшін ӛтініштер 20 маусымнан 9 шілде аралығында қабылданады. Кешенді 

тестілеу 17-23 шілде аралығында ӛткізіледі.  

Кешенді тестілеуден шекті балл жинамағандар, сонымен қатар ҰБТ және 

кешенді тестілеуге қатыспаған тұлғалар үшін жоғары оқу орнына ақылы негізде 

қабылдау мақсатында екінші кешенді тестілеу 2018 жылдың 19-24 тамызы 

аралығында жүргізіледі. 

Екінші кешенді тестілеуден шекті балл жинамаған, шартты түрде қабылданған 

студенттер үшін жоғары оқу орнына ақылы негізде қабылдау мақсатында қосымша 

кешенді тестілеу 2019 жылдың 5-12 қаңтары аралығында жүргізіледі. 

Моңғолия азаматтары үшін кешенді тестілеу 10 маусымнан 24 маусым 

аралығында 2018 жылы С. Аманжолов атындағы ШҚМУ филиалына қабылдау 



ережесіне сай жүргізіледі (Моңғолия Республикасы, Баян-Ӛлгей қаласы). Кешенді 

тестілеуге келген талапкер жеке куәлігін растайтын құжат (паспорт) және емтиханға 

кіру рұқсаттаманы кӛрсетуі тиіс.  

Талапкерге бір орыннан екінші орынға ауысып отыруға, емтихан материалдарын 

басқа талапкермен ауыстыруға, кӛшіріп жазуға, оқулықтарды және басқа да 

әдістемелік әдебиеттерді, байланыс құралдарын (пейджер, ұялы телефон) аудиторияға 

кіргізуге және пайдалануға рұқсат етілмейді.  

Талапкер осы Ереженің 16 тармағын бұзған жағдайда Министрлік ӛкілі:тыйым 

салынған заттың тәҚРіленуі және аудиторияда тәртіп ережелерін бұзған талапкерлерді 

аудиториядан шығару туралы акт жасайды. Тест нәтижесі жойылады.  

Егер тапсырушы оған бӛлінген ТКТ уақыт аралығында тест тапсырудан бас 

тартса, ҚР БжҒМ акт толтырады. Аталған тұлғаның емтихан нәтижесі ӛңделмейтін 

болады.  

Дұрыс жауаптар коды тест нәтижелері ӛңдеуден ӛткеннен кейін ғана ілінетін 

болады.  

Кешенді тестілеудің қорытындысын мемлекеттік комиссия оны ӛткізген күні 

жариялайды.  

Кешенді тестілеудің қорытындысына сай әр қатысушыға арнайы үлгідегі 

мемлекеттік комиссия беретін сертификат тест ӛткен соң үш күнтізбелік күн ішінде 

жазылып беріледі.  

Жалпыға бірдей талаптар сақталуы және даулы сұрақтарды шешу, сонымен қатар 

кешенді тестілеуге қатысушылардың құқықтарын қорғау үшін апелляциялық комиссия 

жасақталады.  

Апелляциялық комиссия тест сұрақтарының мазмұны және техникалық 

себептерге сай қатысушылардың ӛтініштерін қабылдап, Республикалық апелляциялық 

комиссияға белгілі тұлғаға балл қосылғандығы жӛнінде және апелляцияның нәтижесін 

хабарлайды.  

Тестке қатысушы ӛтінішті апелляциялық комиссияның тӛрағасы атына жазады. 

Тест сұрақтарының мазмұны және техникалық себептерге сай қатысушылардың 

ӛтініштерін тест қорытындысы шыққан келесі күні сағат 13.00 дейін қабылдап, 

апелляциялық комиссия ӛтініштерді бір күн ішінде қарастырады. Ӛтініш жазушы 

ӛзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат пен тестке кіру рұқсат қағазын алып 

келуі тиіс.  

Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке жұмыс жасайды. Егер тұлға 

апелляциялық комиссияның отырысына келмесе оның ӛтініші қарастырылмайды.  

Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссияның тӛрағасы 

басқарады. 

4. Университетті студентті қабылдауы. 

Университеттің қабылдау комиссиясы студенттер қатарына қабылдауды 10-28 

тамыз аралығында ӛткізеді.  

Азаматтар жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиясына 

- жалпы орта (орта жалпы білім), кәсіптік бастауыш (техникалық және кәсіптік), 

кәсіптік орта (орта білімнен кейінгі) немесе жоғары білімі (түпнұсқа) туралы құжатын; 

- 3х4 кӛлеміндегі 6 суретін; 

- 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы және екпе картасын; 

- ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаттарын, сондай-ақ білім беру гранты 

тағайындалғаны туралы куәлігін (ол болған жағдайда); 

- білім беру қызметі кӛрсетілгені үшін тӛленетін тӛлемақының түбіртегі (егер 

ақылы түрге тапсырған жағдайда); 

- еңбек кітапшасы (егер талапкердің жоғары оқу орнына түскен кезде еңбек 

кітапшасы болған жағдайда) немесе еңбек кітапшасынан жазбаны (егер сырттай 

бӛлімге тапсырса) қоса береді. 

- талапкер сауалнамасы ӛткізіледі. Университеттің порталы арқылы электрондық 

тіҚРеуінен ӛтеді.  

Білім беру грантын жеңіп алған азаматтар ӛтініш жазып, университет ректоры 

бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады.  

ҰБТ немесе кешенді тестілеуде аталған пәндердің бірінен 5 ұпайдан кем жинаған 

тұлға білім беру гранты байқауына қатыстырылмайды. Қабылдау мамандық және оқу 

тіліне сай жекелей жүргізіледі.  

Егер тапсырушы екінші деңгейлі банк берген кредит негізінде оқуға тапсырса, 

банктен құжаттардың қарастырылып жатқандығы жӛнінде құжаттар әкелуі тиіс. 

Сонымен қатар банктен құжаттардың қарастырылып жатқандығы жӛніндегі анықтама 

әкелгенен кейін тұлғаға келісімге сай қабылданғанына дейін оқу ақысын тӛлеуге тӛрт 

апта уақыт беріледі.  

Шет тілінде тапсырылатын құжат нотариальды бекітілген, қазақ немесе орыс 



тілдеріне аударылған болуы тиіс. Бірінші семестер барысында шет елдік білім беру 

орындарының білім беру құжаттары ережеге сай нострификациядан ӛтуі шарт.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ осы Ережеде қарастырылмаған сұрақтарды 

университеттің қабылдау комиссиясы жеке ӛзі шешіп, хаттама толтырылады. 

Оқу 

бағдарламасы 

туралы ақпарат 

(Курстар 

каталогы) 

Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

Тағайындалынатын  дәрежесі /квалификациясы  
5В012500 - «Химия-Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры  

Оқу деңгейлері: 
Жоғары білімді жалғастырғысы келген азаматтар 6М011200 - «Химия» және 

6М011300 - «Биология»мамандықтары бойынша магистратура бӛлімінде білім ала 

алады. 

Бағдарламаға қабылдау талабы: 
Бағдарламаға қабылдау ҚР ЖОО қабылдаудың типтік ережелері бойынша жүзеге 

асырылады. 5В012500 - «Химия-Биология» мамандығына тапсыру үшін талапкер 

кәсіптік пән ретінде «Химия», «Биология» пәндерін таңдауы керек. 

2,3,4 курстар бойынша - академиялық ұтқырлық жүзеге асыру барысында оқу 

жоспарларындағы айырмашылықтар есепке алынады. 

Студенттерге 

арналған 

қосымша 

ақпараттар 

Жайғастыру/тұру -  1789 орынды Студенттер үйі  (жатақхана).  Студенттердің 

сабаққа дайындалуы мен демалуына жағдай жасалған – «Кітапхана», «Оқу залы» мен 

«Интернет-кафе» бар.  

Тамақтану -  оқу ғимаратындағы асханалар уақытылы және сапалы аспен 

қамтамасыз етілген.  

Медициналық қызметтер – Университент студенттердің медициналық 

қаралулары медпункте іске асырылады (СЭС және ГПС сұралымдарына сай), бірінші 

медициналық қызмет кӛрсетіледі, тексерулер, профилактиялық іс шаралар жүргізеді. 

Ӛскемен қаласының №1 қалалық ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медициналық 

қызметтер кӛрсетілу үшін келісім шарт бар. Қалалық «Денсаулық орталығы» 

жұмысшылары мен Университет студенттері арасында шиі «Дӛңгелек үстелдер» 

ӛткізіліп тұрады.  

Студентік кеңсе – Жастар саясаты орталығы университет бӛлім құрылымы 

болып саналады, Жастар ісі жӛніндегі комитет пен мәдениет орталығының бірігуінен 

құрылған және де жас студенттердің бірігуі: «Нұр Отан» партиясына қарасты,  «Жас 

Отан» жастар қанаты, «Ойшыл жастар лигасы», полицияға қарасты «Қыран» 

студенттік отряды, жас студенттердің еңбек отряды. 

Оқуға арналған жағдайлар (сабақ жүргізу үшін материалдық база): 

Химия кафедрасында 9 дәріс залы, 10 химиялық зертхана (биоорганикалық 

химия зертханасы, жоғары молекулалы қосылыстар, коллоидтық химия, химияны 

оқыту әдістемесі, органикалық химия, физикалық химия, физикалық-химиялық зерттеу 

әдістері, биохимия және молекулалық биология зертханасы, химиялық технология, 

аналитикалық химия, жалпы және бейорганикалық химия), 3 ғылыми зертхана 

(магистранттардың ғылыми зертханасы, ШҚО табиғи сорбенттер зертханасы, 

фитохимия зертханасы) бар. 2010-11 оқу жылынан бастап аналитикалық химияға 

арналған заманауи лабораториялық жиһаз сатып алынып, орнатылған, жаңа жабдық 

орнатылып, күрделі жӛндеу жүргізілді. Химияның оқу аудиториялары мен 

зертханаларына «Д.И. Менделеевтің заманауи периодты жүйесі» кестелері сатып 

алынды және орнатылды, химия зертханаларының 12 ақпараттық стенді орнатылды, 

атақты химиктер портреттері сатып алынды және орнатылды. Сондай-ақ, ӚПИ 

(ШҚМУ) бірінші ректоры, ШҚМУ құрметті ректоры, профессор Уәлиев Жұмаш 

Кәрімұлын еске алуға арналған стенд де безендірілді. №430 дәрісханаға Юмаш 

Кәрімұлы Уәлиев аты берілді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 11 

тамыздағы № 472 бұйрығының негізінде Университетте «Ядролық және 

жаңартылатын энергия технологиялары» саласында ұжымдық пайдалану үшін Ұлттық 

ғылыми зертхана құрылды. Зертхананың негізгі жабдықтары бойынша талаптарға 

сәйкес арнайы бӛлмелері бар бӛлек ғимарат бӛлінді және жабдықталды. 

Лабораторияларда жұмыс орындарын аттестациялау жүргізілді. 

Кафедраның оқу, ғылыми және қосалқы аумағы қазіргі санитарлық 

(техникалық) стандарттарға, ӛрт қауіпсіздігі талаптарына (ӛрт сӛндіргіштері, құм, киіз 

маталары) сәйкес келеді. 

Бұдан басқа, студенттік кітапхана: оқу әдебиеттерінің кітапханасы, ғылыми 

ақпарат үшін оқу залы, мерзімді басылымдар, электронды оқу залы, техникалық 

әдебиеттерге арналған оқу залы (оқу ғимараты № 7), экономикалық әдебиеттерге 

арналған оқу залы (№ 9 оқу корпусы) студенттер үшін қызметтерін ұсынады. 

Кітапхананың жергілікті компьютерлік желісі 130 компьютерді біріктіреді. Барлық 

компьютерлер университеттің корпоративтік желісіне қосылған, желілік 



пайдаланушыларда кітапхана дерекқорларын, Интранет және интернет ресурстарын 

on-line іздеу мүмкіндігі бар, электрондық библиографиялық ресурстар, электронды 

каталог, библиографиялық деректер базасы 250 мыңға жуық жазбаларды біріктіреді. 

Компьютерлік сыныптар бар. 

Студентік ұйымдар ассоциациясы 

- «Кыран» полицияға қарасты студенттер жасағы  

- Дебат клубы 

- Студенттік заң клиникасы 

- «Әлем» би клубы  

- Фольклорлық қазақ ансамбльі 

- Студенттік театр 

- Факультеттердің КТК командалары 

- Жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі 

- «Жас Қалам» жас ақындар шығармашылық бірлестігі 

Кредиттер (ECTS) кӛрсетілген бағдарлама құрылымы  

Пәндер 

циклі 

Пәндер 

коды 

Пәндер атауы ECTS бойынша 

кредиттер саны 

Семестр 

1 курс 

ООД КВ OP -1101 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

ООД ОК SIK -1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

ООД ОК IYa -1104 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya - 

1105 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД КВ OE -1102 Экономика негіздері 

Основы экономики  

The basics of Economics  

3 2 

БД КВ TONH -1205 Бейорганикалық химияның теориялық 

негіздері  

Теоретические основы неорганической 

химии  

Theoretical basics of inorganic chemistry 

7 1 

БД КВ FOVM -

1214 

Жоғарғы математика негізіндегі физика  

Физика с основами высшей математики  

Physics with bases of higher mathematics 

5 1 

БД КВ Bot -1204 Ботаника  

Ботаника  

Botany 

7 2 

БД КВ HEPS -1206 Периодтық жүйесінің элементтер химиясы  

Химия элементов периодической системы  

Chemical elements in the periodic 

7 2 

БД ОК FRSh -1213 Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of development of school students 

3 2 

  Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

1 2 

  Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз)  

Педагогическая практика (непрерывная)  

Teaching practice (continuous) 

1 2 

   62  

2 курс 

ООД ОК IKT -2107 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies 

(in English language) 

5 3 



ООД ОК Fil -2106 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

ООД КВ HPK -2108 Қазақстанның химия ӛнеҚРәсібі  

Химическая промышленность Казахстана  

Chemical industry of Kazakhstan 

5 3 

БД КВ KRAK -2207 Аниондар мен катиондардың сапалық 

реакциялары  

Качественные реакции анионов и катионов  

Qualitative reactions of anions and cations 

5 3 

БД КВ KA -2208 Сандық анализ  

Количественный анализ  

Quantitative analysis 

5 4 

БД КВ Zoo -2209 Зоология  

Зоология  

Zoology 

7 3 

БД КВ OH -2210 Органикалық химия  

Органическая химия  

Organic chemistry 

5 4 

БД ОК Ped -2215 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

5 3 

БД ОК Psi -2216 Психология  

Психология  

Psychology 

5 3 

БД ОК MO -2217 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

3 4 

БД ОК TMVR -

2218 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика воспитательной работы 

Theory and technique of educational work 

3 4 

БД ОК TKO -2219 Критериальдық бағалау технологиясы 

Технологии критериального оценивания 

Criteria-based assessment technology 

3 4 

БД КВ IGNH -2201 Бейорганикалық химияның таңдамалы 

тараулары  

Избранные главы неорганической химии  

Selected chapters of inorganic chemistry 

5 4 

БД КВ BK -2202 Жасушалар биологиясы  

Биология клетки  

Biology of the Cell  
 

 

3 4 

  Психологиялық-педагогикалық практика 

(үздіксіз)  

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная)  

Psychological and pedagogical practices 

(continuous) 

2 3,4 

  Оқу (далалық) практикалар  

Учебная (полевая) практика  

Training (Field) practice 

1 4 
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3 курс 

ПД ОК MPB -3301 Биологияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания биологии  

Methodology of biology teaching 

3 5 

ПД ОК MPH -3302 Химияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания химии  

Methodology of chemistry teaching 

5 5 

ПД КВ OPNI -3303 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу  

Организация и проведение научных 

исследований  

Organizing and conducting scientific research 

5 6 



БД КВ BN -3211 Биометрия негіздері  

Основы биометрии  

Fundamentals of Biometrics 

5 5 

БД КВ BOMB -

3212 

Биохимия молекулалық биология 

негіздерімен  

Биохимия с основами молекулярной 

биологии  

Biochemistry and molecular biology 

fundamentals 

5 5 

БД ОК PK(R)Ya -

3220 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский(русский) 

язык  

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 5 

БД ОК POIYa -3221 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Professionally-oriented foreign language 

3 6 

БД ОК IO -3222 Инклюзивтті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

3 5 

ПД КВ HPSEOBM -

3307 

Табиғи қосылыстардың химиясы және 

органикалық және биоорганикалық 

молекулалар сараптамасы 

Химия природных соединений и экспертиза 

органических и биоорганических молекул 

Chemistry of Natural Compounds and 

Examination of organic and biological 

molecules 

5 5 

HPS -3305 Табиғи қосылыстар химиясы 

Химия природных соединений 

Chemistry of Natural Compounds 

БД КВ 

 

FHMA -

3203 

Талдаудың физико-химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical analysis 

5 6 

EMA -3204 Талдаудың электрохимиялық әдістері 

Электрохимические методы анализа 

Electrochemical methods of analysis 

БД КВ HT -3204 Химиялық технология 

Химическая технология 

Chemical technology 

7 6 

FKH -3203 Коллоидтық және физикалық химия 

Физическая и коллоидная химия 

Physical and Colloid Chemistry 

ПД КВ 

 

EH -3305 Экологиялық химия 

Экологическая химия 

Ecological chemistry 

5 6 

HP -3306 Химия топырақтың  

Химия почв 

Chemistry of soils 

ПД КВ KSPSEM -

3306 

Табиғи орта күйін бақылау және 

экологиялық мониторинг 

Контроль состояния природной среды и 

экологический мониторинг 

Control of the natural environment and 

environmental monitoring 

5 6 

FKH -3307 Ӛсімдіктер физиологиясы және жануарлар  

Физиология растений и животных  

Physiology of plants and animals 

  Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы 

(үздіксіз)  

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная)  

Training and educational teaching practice 

(continuous) 

4 5,6 
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4 курс 

ПД КВ OShHE -

4301 

Мектепте химиялық экспериментті 

ұйымдастыру  

Организация школьного химического 

эксперимента  

Organization of school chemical experiment 

5 7 

MPShHE -

4301 

Мектепте химиялық экспериментті жүргізу 

әдістемесі 

Методика проведения школьного 

химического эксперимента 

The methodology of the school chemistry 

experiment 

ПД КВ RZOH -4302 Жалпы химиядан есеп шығару. 

Решение задач по общей химии. 

The solution of problems in General chemistry. 

5 7 

MOShRR -

4302 

Мектепте сандық есептерді шығару 

әдістемесі. 

Методика обучения школьников решению 

расчетных задач. 

Methods of teaching the solution of 

computational problems. 

ПД КВ OG -4309 Жалпы генетика 

Общая генетика  

General genetics 

5 7 

GSOS -4308 Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with bases of selection 

БД КВ EU -4208 Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolution studies 

5 7 

IPPHB -4209 Оқытудағы инновациялық амалдар химия 

және биология  

Инновационные подходы в преподавании 

химии и биологии  

Innovative approaches in teaching chemistry 

and biology 

ПД КВ MV -4310 Микробиология және вирусология 

Микробиология и вирусология 

Microbiology and virology 

5 7 

MOB -4311 Микробиология негіздерімен биотехнология  

Микробиология с основами биотехнологии  

Microbiology of the basics of biotechnology 

ПД КВ BERZh -

4311 

Ӛсімдіктер және жануарлар биологиясы мен 

экологиясы 

Биология и экология растений и животных 

Biology and ecology of plants and animals 

5 7 

CGE -4310 Цитология, гистология және эмбриология 

Цитология, гистология и эмбриология 

Cytology, Histology and Embryology 

  Ӛндірістік педагогикалық іс-тәжірибе  

Производственная педагогическая практика  

Pedagogical рrofessional practice 

11 8 

  Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

  Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 

1 8 

  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 

2 8 



Writing and defence of diploma work (project) 

or handing over of state examinations on two 

profiling disciplines 
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 Қорытынды емтихан 

Әрбір пән бойынша ауызша немесе жазбаша формада сәйкесінше емтихан 

билеттері немесе тестілеу түрінде емтихандар тапсырылады.  

8-ші семестрде мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан тапсырылып, диплом 

жұмысын қорғау жүргізіледі немесе екі кәсіптік пәндер бойынша мемлекеттік 

емтихандар тапсырылады. 

Студенттің жасаған жобасы 8-семестрде мемлекеттік аттестациялау комиссиясы 

отырысында қорғалынады. 

 Әрбір пән бойынша лектордың А.Ж.Т: 

1. Құқық негіздері – з.ғ.к. Рамазанова А.C., Абильмажина А.М. 

2. Қазақстанның қазіргі заман тарихы – Казбекова А.Т., Ӛскембай А.А. 

3. Шетел тілі – Хан Г.О., Абдрахманова М.К. 

4. Қазақ (орыс) тілі – Ибраева М.К., Полторжицкая Г.И. 

5. Экономика негіздері – э.ғ.к. Ситникова Е.С. 

6. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері – п.ғ.к. Шаихова Б.К., п.ғ.к. 

Тантыбаева Б.С. 

7. Жоғарғы математика негізіндегі физика –ф.-м.ғ.к. Павлов А.М., Зұлқаршын П. 

8. Ботаника – б.ғ.к. Игисинова Ж.Т. 

9. Периодтық жүйесінің элементтер химиясы – п.ғ.к. Шаихова Б.К., п.ғ.к. 

Тантыбаева Б.С. 

10. Оқушылардың даму физиологиясы – Кайсанова Т.Т. 

11. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) – п.ғ.к. 

Кубентаева С.Н.  

12. Философия – ф.ғ.к. Сейтембетов Е.Ж., Жиренова А.Т.  

13. Қазақстанның химия ӛнеҚРәсібі – х.ғ.к. Аубакирова Р.А., Оразова С.С.  

14. Аниондар мен катиондардың сапалық реакциялары – х.ғ.к. Аубакирова Р.А., 

Мукажанова Ж.Б. 

15. Сандық анализ – х.ғ.к. Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 

16. Зоология – Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

17. Органикалық химия – х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., п.ғ.к. Даутова З.С. 

18. Педагогика – п.ғ.к. Дюсенбаева А.Т., п.ғ.к. Губайдулина Г.Н. 

19. Психология – Сыздыкова Г.Т., Турарова Г.У. 

20. Білім берудегі менеджмент – п.ғ.к. Паньшина Т.В., Козыбаева А.К.  

21. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі – п.ғ.к. Паньшина Т.В., п.ғ.к. 

Губайдулина Г.Н. 

22. Критериальдық бағалау технологиясы – п.ғ.к. Паньшина Т.В., п.ғ.к.  Губайдулина 

Г.Н. 

23. Бейорганикалық химияның таңдамалы тараулары – п.ғ.к. Шаихова Б.К., п.ғ.к. 

Тантыбаева Б.С. 

24. Жасушалар биологиясы – Абилова М.С., Туктасинова А. 

25. Биологияны оқыту әдістемесі – б.ғ.к.. Шарипханова А.С., Абилова М.С. 

26. Химияны оқыту әдістемесі – п.ғ.к. Шаихова Б.К., п.ғ.к. Тантыбаева Б.С. 

27. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу – п.ғ.к. Афанасенкова И.В., PhD 

Ныкмуканова М.М. 

28. Биометрия негіздері – Кабатаева Ж.К. 

29. Биохимия молекулалық биология негіздерімен – Ескалиев А.С. 

30. Кәсіптік қазақ (орыс) тілі – Оразова С.С. 

31. Кәсіби-бағытталған шет тілі – х.ғ.к. Аубакирова Р.А. 

32. Инклюзивтті білім беру – Смаилова Ж.У. 

33. Табиғи қосылыстардың химиясы және органикалық және биоорганикалық 

молекулалар сараптамасы – х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., п.ғ.к. Даутова З.С. 

34. Табиғи қосылыстар химиясы – х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., Медеубаева Б.З. 

35. Талдаудың физико-химиялық әдістері – п.ғ.к. Афанасенкова И.В., Мукажанова 

Ж.Б. 

36. Талдаудың электрохимиялық әдістері – Мукажанова Ж.Б., Медеубаева Б.З. 

37. Химиялық технология – х.ғ.к. Аубакирова Р.А., Оразова С.С. 

38. Физикалық және коллоидтық химия – п.ғ.к. Тантыбаева Б.С., Медеубаева Б.З. 

39. Экологиялық химия – х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

40. Топырақ химиясы – х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

41. Табиғи орта күйін бақылау және экологиялық мониторинг – Мукажанова Ж.Б., 

Оразова С.С. 



42. Ӛсімдіктер және жануарлар физиологиясы – Карменова Б.К., Абилова М.С. 

43. Мектепте химиялық экспериментті ұйымдастыру – п.ғ.к. Афанасенкова И.В., 

п.ғ.к. Даутова З.С. 

44. Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі – п.ғ.к.  Шаихова Б.К., 

п.ғ.к. Тантыбаева Б.С. 

45. Жалпы химиядан есеп шығару – п.ғ.к.  Шаихова Б.К., п.ғ.к. Тантыбаева Б.С. 

46. Мектепте сандық есептерді шығару әдістемесі – п.ғ.к.  Шаихова Б.К., п.ғ.к. 

Тантыбаева Б.С. 

47. Жалпы генетика – Абилова М.С. 

48. Генетика селекция негіздерімен – Абилова М.С. 

49. Эволюциялық ілім – к.б.н. Китапбаева А.А. 

50. Химия және биологияны оқытудағы инновациялық тәсілдер – п.ғ.к. Шаихова Б.К., 

PhD Ныкмуканова М.М. 

51. Микробиология және вирусология – б.ғ.к. Игисинова Ж.Т. 

52. Микробиология негіздерімен биотехнология – Комекова Г.К. 

53. Ӛсімдіктер және жануарлар биологиясы мен экологиясы – б.ғ.к. Шарипханова 

А.С. 

54. Цитология, гистология және эмбриология - Абилова М.С., Туктасинова А. 

 

 



Қосымша 1 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниталар): 
 

Курс/пән/юнита атауы  Құқық негіздері 

Пәннің коды  OP -1101 

Пәннің түрі ООД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2018 ж. 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. к.ю.н. Рамазанова А.C., Абильмажина А.М. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Құқықтық құбылыстармен танысу студенттерді қазақстандық 

құқық жүйесінің негізгі салаларымен, конституциялық, 

азаматтық, қылмыстық, отбасылық, еңбек қатынастарының 

ерекшеліктерімен таныстыру. 

Құзыреттіліктер: 

- адам құқықтарының ӛзекті мәселелерін білу; 

- кӛптеген нормативтік-құқықтық актілер арасында бағдарлай 

білу; 

- - нақты ӛмірлік жағдайларда заңдарды қолдана білу. 

Пререквизиттер Тарихтың мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны Мемлекеттік қызмет және құқық теориясы негіздері, Қазақстан 

Республикасының конституциялық құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының Еңбек құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының отбасылық құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының Азаматтық құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының Қаржы құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу 

құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының Салық құқығы 

негіздері, Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқығы 

негіздері,, Халықаралық құқық негіздері. 

Ұсынылатын әдебиеттер  1.Ахметов Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - 

Алматы : ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 2.Қошқарбаев Е. Е. Құқық 

негіздері : оқу құралы / Е. Е. Қошқарбаев. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы". - 322 б. 2014. 

3. Оспанов К.И. Основы права: [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - 

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

4. Весельская Н. Р., Какимжанов М. Т. Финансовое право 

Республики Казахстан: учеб. / Н. Р. Весельская, М. Т. Какимжанов; 

М-во образования и науки ҚР. - Алматы : Ассоциация вузов ҚР. - 

312 с. 2015. 

5. Рамазанова А. С. Третейское судопроизводство ҚР: учеб. пособие 

/ А. С. Рамазанова ; М-во образования и науки ҚР, ВКГУ им. 

С.Аманжолова. - Усть-Каменогорск: Берел ВКГУ. - 144 с. 2015. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақща 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Пәннің коды  SIK -1103 

Пәннің түрі ООД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2018 ж. 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Казбекова А.Т., Ӛскембай А.А. 



Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Нақты тарихи материалда Қазақстанның қазіргі аумағындағы адам 

қоғамының қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтары мен 

үрдістері туралы ғылыми түсінік қалыптастыру, Қазақстан 

халықтарының мәдениеті мен шығу тегі туралы білімді 

қалыптастыру. 

Құзыреттіліктер: 

- Қазақстан аумағында тарихи үдерістердің дамуының негізгі 

тенденцияларын білу; 

- Қазақстан тарихын тану мүмкіндіктері мен ерекшелігін түсіну; 

- Қазақстан аумағында және шектес мемлекеттерде болған тарихи 

процестердің негізгі және жалпы бағыттарын, ӛзара байланыс пен 

ӛзара байланысты білу; 

- Қазақстан тарихын зерттеудің негізгі тұжырымдамалары мен тарих 

ғылымының зерттеу принциптері туралы жүйелендірілген түсінік; 

- Отандық тарих мәселелерін талдаудағы сыни кӛзқарас. 

- іздестіру, оқиғаларды объективті баяндау барысындағы логикалық 

кӛзқарас; 

- деректанулық талдау әдістемесін білу; 

- Тарихи кӛздермен жұмыс істеу дағдысы;  

- деректік ақпаратты, Қазақстан тарихы бойынша деректерді ӛз 

бетінше ұғыну дағдылары. 

Пререквизиттер География, дүние жүзі тарихы, қоғамтану, адам және қоғам, құқық 

бойынша мектеп курсы. 

Курс/пән мазмұны Ежелгі дәуірдегі Қазақстан. Ерте ортағасырлық мемлекеттер. Қазақ 

халқының құрылуы. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және 

саяси дамуы. Тәуелсіз Қазақстан. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы: оқу құралы.- Алматы: 

Эверо.- 496 бет. 2014. 

2. Аяған Б. Ауанасова Ә. Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі 

заман тарихы (1991-2014): ғылыми-танымдық бас.-Алматы: 

Атамұра.-336 бет. 2014. 

3. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих 

мамандығы бойынша.- Алматы : Отан.- 109 бет. 2015. 

4. Ахметов Е. Б. Құқық негіздері: оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - 

Алматы: ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 5.Ӛміржанов Е. Т. Құқық 

негіздері: оқу құралы / Е. Т. Ӛміржанов. - Алматы : "LEM" баспасы. - 

152 бет. 2015. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Шетел тілі 

Пәннің коды IYa -1104 

Пәннің түрі ООД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2018, 2019 жж. 

Оқу семестрі 1,2 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 6, ЕСTS – 10 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Хан Г.О., Абдрахманова М.К. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Оқыту мен қарым-қатынас жасау үшін қажетті тілді меңгерудің 

белгілі бір деңгейін меңгеру. 

Құзыреттіліктер: 

- жалпы тілге, интернационалдық лексикаға және маманның осы 

мамандығының терминологиясына жататын кемінде 2500-3000 

лексикалық бірліктерді білу; 

- күрделі мәтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін грамматикалық 

ережелер мен үлгілерді білу және әр түрлі заманауи формада және әр 

түрлі модальда ӛз тілін дұрыс, сауатты құру; 

- ағылшын сӛздерін оқу ережелерін және ережелерден 

ерекшеліктерді, сондай-ақ әр түрлі түрдегі сӛйлемдерді 



интонациялық ресімдеу ерекшеліктерін білу; 

-таңдаған мамандығының кең бейіні бойынша түпнұсқа жазбаша 

ағылшын мәтіндерін сӛздікпен түсіну және аудару, олардың 

мазмұнын ағылшын тілінде дұрыс беру, берілген сұрақ бойынша 

олардан ақпарат бӛлу; 

- жалпы ғылыми және ерекше арнайы мәселелер бойынша тұрмыстық 

жағдайлар шеңберінде ағылшын тілінде ауызша сӛйлеуді түсіне білу; 

- ағылшын тілінде ӛз тілін дұрыс құра білу (ауызша және жазбаша). 

Пререквизиттер Шет тілінің мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны Ауызша және жазбаша коммуникация саласы. Қарапайым және 

байланысқан мәтіндерді құрастыру. Әңгімелесушіні ақпараттандыру, 

бағалау пікірлері арқылы ұсыну. Диалог жүргізу, қарсы сұрақтарға 

жауап беруге шақыру. Нақты хабарлар. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Murphy R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and 

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

Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: Cambridge University Press.- 

319 p. 2015 

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

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

3. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache: Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. 

Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - Leipzig: 

SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als 

Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

4. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen]: Verlag fur Deutsch. - 176 р. 

2014 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Қазақ (орыс) тілі 

Пәннің коды K(R)Ya - 1105 

Пәннің түрі ООД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2018, 2019 жж. 

Оқу семестрі 1,2 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 6, ЕСTS – 10 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Ибраева М.К., Полторжицкая Г.И. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Оқыту мен қарым-қатынас жасау үшін қажетті тілді меңгерудің 

белгілі бір деңгейін меңгеру. 

Құзыреттіліктер: 

- жалпы тілге, интернационалдық лексикаға және маманның осы 

мамандығының терминологиясына жататын кемінде 2500-3000 

лексикалық бірліктерді білу; 

- күрделі мәтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін грамматикалық 

ережелер мен үлгілерді білу және әр түрлі заманауи формада және әр 

түрлі модальда ӛз тілін дұрыс, сауатты құру; 

- таңдаған мамандығының кең бейіні бойынша түпнұсқа жазбаша 

мәтіндерді түсіну және сӛздікпен аудару, олардың мазмұнын қазақ 

тіліне дұрыс беру, оның ішінде берілген сұрақ бойынша ақпаратты 

бӛлу; 

- жалпы ғылыми және ерекше арнайы мәселелер бойынша тұрмыстық 

жағдайлар шеңберінде қазақ тілінде ауызша сӛйлеуді түсіне білу; 

- қазақ тілінде ӛз тілін дұрыс құра білу (ауызша және жазбаша). 

Пререквизиттер Қазақ (орыс) тілінің мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны Қазақ тілінің арнайы дыбыстары. Ауызекі сӛйлеу тілінің есту 

қабылдауының ерекшеліктері. Мамандық бойынша лексикалық және 

терминологиялық минимум. 



Ұсынылатын әдебиеттер 1. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих 

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

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

2. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

с. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. 

4. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы: Эверо, 2014. - 170 с. 

5. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-

104 бет. 

6. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений 

ун-тов (бакалавриат) / под ред. К.К.Ахмедьярова, 

Ш.К.ЖаҚРынбековой. -2-е изд.-Алматы, 2009.-217 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Экономика негіздері 

Пәннің коды OE -1102 

Пәннің түрі ООД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 2 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. э.ғ.к. Ситникова Е.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Экономикалық теорияның пәні мен әдісімен танысу қоғамның 

экономикалық дамуының негізгі заңдылықтарын, микро-

Макроэкономиканың негіздерін оқу. 

Құзыреттіліктер: 

Экономикалық теория негіздерінің логикасы мен құрылымы; 

- экономикалық ресурстар және ӛндіріс факторлары; 

- капиталдың пайда болуының динамикасы мен негізгі шарттары; 

- кәсіпорынның шығындары мен кірісінің құрылымы; 

- негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштерді анықтау. 

Пререквизиттер Орта мектеп бағдарламасы аясында математика, тарих, география 

және т.б., сонымен қатар Қазақстан тарихы, мәдениеттану. 

Курс/пән мазмұны Экономикалық жүйелердің негізгі типтері, қоғамдық шаруашылық 

нысандары, нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы, 

сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері, Кәсіпкерлік қызмет, 

оның негізгі түрлері мен нысандары, жеке ұдайы ӛндіру 

теориясының негіздері, кәсіпорынның шығындары мен табысы, 

ӛндіріс факторларының нарығы және факторлық кірістерді 

қалыптастыру, Ұлттық экономика жүйе ретінде, негізгі 

макроэкономикалық кӛрсеткіштер, жұмыссыздық және инфляция 

экономикалық тұрақсыздық кӛріністері ретінде, макроэкономикалық 

тепе-теңдік, экономикалық ӛсу, мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, 

құралдары. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013.- 368с. 

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

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

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 

3. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. пособие / А. 

Н. Казиева. - Алматы: Book Plus, 2013. - 206 с. 



4. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : 

учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы: Экономика, 2015.- 300 

с. 

5. Рахметулина Ж. Б. Основы экономической теории в схемах и 

таблицах: учебно-методическое пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 84с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Пәннің коды TONH -1205 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2018 ж. 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 5, ЕСTS – 7 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. П.ғ.к. Шаихова Б.К., п.ғ.к. Тантыбаева Б.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып білу, осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі 

әдістерімен танысу және оларды тәжірибеде қолдана білу. 

Курс/пән мазмұны Мектептегі химия курсы 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Шәріпова Н. С. Сирек элементтердің минералдары мен кендерін 

талдау : оқу құралы / Н. С. Шәріпова. - Алматы : Қазақ университетi, 

2010. - 240 бет 

2. Хаханина Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : 

Юрайт, 2011. - 287 с. 

3. Элементтер химиясының таңдамалы тақырыптары [Электронный 

ресурс] : оқу құралы / А. П. Ауешов [и др.]. ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Шымкент : М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - CD-

ROM 

4. Веренцова Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы: Эверо, 

2014. - 214 с. 

5. Шаихова Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова; М-во 

образования и науки ҚР. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 

187 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Жоғары математика негізіндегі физика 

Пәннің коды FOVM -1214 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2018 ж. 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. ф.-м.ғ.к. Павлов А.М., Зұлқаршын П. 



Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Негізгі түсініктерді, заңдарды, физиканың теориялық негіздерін, 

негізгі түсініктерді, жоғары математиканың заңдары мен ережелерін 

оқып үйрену. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Мектептегі физика курсы, мектеп математикасының базалық білімі. 

Курс/пән мазмұны Механиканың аса маңызды заңдары, газдардың молекулалық-

кинетикалық теориясының негіздері, термодинамиканың бірінші 

заңы және газдардың қасиеттерін зерттеу кезінде оны қолдану, 

термодинамиканың екінші заңы және оның статистикалық 

түсіндірілуі, нақты газдар, сұйықтықтар, қатты денелер, 

электромагнетизмнің негізгі заңдары, жарықтың поляризациясы, 

молекулалық спектроскопияның физикалық негіздері, Атом 

физикасының негіздері, радиоактивтілік және оны химияда қолдану. 

Жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия. 

Векторлық алгебра. Сызықтық алгебра элементтері. Сызықтық 

теңдеулер жүйесін шешу: Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Бір 

айнымалының функциясы. Функцияның үздіксіздігі. Туынды және 

дифференциал. Бірнеше айнымалы функциялар. Жеке туындылар 

және толық дифференциал. Белгісіз интеграл. Белгілі интеграл. 

Сандық қатарлар және олардың жинақтылық белгілері. Бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер, олардың негізгі типтері. 

Математикалық статистика элементтері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / В. 

С.Шипачев.- 10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с. 

2. Ильин В. А. Высшая математика : учеб. Для вузов / В. А. Ильин, 

А. В. КуҚРина.- 3-е изд., перераб. И доп.- М. : Проспект, 2016.- 600 с.  

3. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / Б. А. 

Горлач. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

4. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование: учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. 

Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 352 с. 

5. Мусин А. Т. Математика 1: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 312 бет. 

6. Мусин А. Т. Математика 2: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 392 бет. 

7. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

8. Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: оқулық.-Алматы: Экономика, 

2013.-890 бет. 

9. Тойбаев С. Н. Теоретическая и прикладная механика: учебник / 

С.Н.Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-во образования и науки ҚР. - 

Алматы, 2014. - 360 с. 

10. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике: учеб. пособие / Т. Ш. 

Саликбаева. - Алматы, 2014. - 144 с. 

11. Браже, Р. А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А. 

Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

12. Павлов, А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. пособие 

/ А. М. Павлов ; М-во образования и науки ҚР, ВКГУ . - Усть-

Каменогорск, 2011. - 222 с. 

13. Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері: оқу құралы.- 

Алматы: ҚазҰТУ, 2012.-217 бет 

14. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Ботаника 

Пәннің коды Bot -1204 



Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 2 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 4, ЕСTS – 7 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Б.ғ.к. Игисинова Ж.Т. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Болашақ мамандардың вегетативтік және генеративтік органдардың 

сыртқы және ішкі құрылысының негізгі белгілері, Ӛсімдіктердің 

кӛбеюі мен жүйелеуі туралы білімдерін қалыптастыру. 

Құзыреттіліктер: - нақты жағдайды ескере отырып, биологиялық 

объектілерді кәсіби зерттеудің оңтайлы моделін таңдау; - 

биологиялық және экологиялық танымның ғылыми принциптерімен 

таныстыру, олардың бастауларын кӛруге үйрету; - мәселелерді ұсыну 

және шешу, бақылау мен эксперименттерді жоспарлау және қою 

іскерліктерін дамыту; - ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете білу. 

Пререквизиттер Мектеп биологиясы 

Курс/пән мазмұны Ӛсімдіктердің құрылымдық ұйымдары, ӛсімдік клеткасының 

құрылысы, ӛсімдіктер ұлпалары туралы жалпы түсінік, ұлпалардың 

жіктелуі және олардың сипаттамасы. Ӛсімдіктердің вегетативтік және 

генеративтік органдарының сыртқы және ішкі құрылымы. 

Ӛсімдіктердің кӛбеюі туралы жалпы мәліметтер. Тӛменгі және 

Жоғары ӛсімдіктердің жіктелуі. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений : учеб. пособие для агроном. спец. / В. М. Басов, Т. В. 

Ефремова. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 237 с.  

2. Карбозова Р.Д. Фитопатология : оқулық. – Алматы : ЖШС РПБК 

«Дәуір», 2014. – 312 бет. 

3. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары : оқу құралы. – 

Қарағанды : ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 284 бет. 

4. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер : оқулық.- Толық.., 3-ші бас.- Астана : Фолиант, 2012.-528 

бет. 

5. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 

2014. – 124 бет. 

Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с. 

6. Игисинова Ж.Т. Ӛсімдіктер анатомиясы және морфологиясынан 

зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2016.-85 бет. 

7. Сыбанбеков К.Ж., Тӛреқұлова К. Жасуша әлеміне саяхат : оқу 

құралы / К.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел Баспасы, 2015.-75 бет. 

8. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

9. Мырзағалиева А. Б.Ботаникалық ресурстану : оқу құралы. - 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

10. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы /  Б. М. 

Силыбаева, Ж. К. Байғана, Н. Ш. Карипбаева, В.В.Полевик.- Семей : 

Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

11. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

12. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 



 

Курс/пән/юнита атауы  Периодтық жүйе элементтерінің химиясы 

Пәннің коды HEPS -1206 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 2 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 4, ЕСTS – 7 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. П.ғ.к. Шаихова Б.К., п.ғ.к. Тантыбаева Б.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Д. И. Менделеевтің периодтық заңына негізделген элементтер 

химиясының қазіргі жағдайы мен даму жолдары туралы, химиялық 

элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттері туралы 

түсініктерді дамыту, студенттерде нақты және сандық деңгейде 

есептерді талдауға ұмтылуды қалыптастыру; болашақ маманды, 

Белсенді, Шығармашылық іс-әрекет үшін білім, практикалық 

іскерліктер мен дағдылар кешенімен қаруландыру, шығармашылық 

ойлауды дамыту, диалектика-материалистік ғылыми, дүниетанымды 

қалыптастыру, химияның басқа ғылымдармен, ӛмірмен байланысын 

ашу. "Гипотеза-тексеру-дәлелдеу" жоспары бойынша жұмыс 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жалпы химия 

Курс/пән мазмұны Элементтердің химиялық жіктелуі. Табиғатта табу және қарапайым 

заттар мен химиялық қосылыстарды алудың жалпы принциптері. 

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың 

генетикалық байланысы, JUPAC бойынша жіктелуі және 

номенклатурасы. Периодтық жүйе элементтерінің қышқылдық-

негізгі, тотығу-тотықсыздану және басқа қасиеттерінің ӛзгеру 

заңдылықтары. Сутегі, оттегі, оларды алу, физикалық және химиялық 

қасиеттері, маңызды қосылыстар, қолдану. S-элементтердің жалпы 

сипаттамасы. P-элементтердің жалпы сипаттамасы. D-элементтердің 

жалпы сипаттамасы. Аса маңызды f-элементтер және олардың 

радиоактивтілігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Веренцова Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы: Эверо, 

2014. - 214 с. 

2. Шаихова Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во 

образования и науки ҚР. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2014. - 

187 с. 

3. Шрайвер Д., Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық : 

оқулық / ауд. А.И. Ниязбаева, Р.Г. Рысқалиева.- Алматы, 2013.- Т. 2.-

688 бет. 

4. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия: 

экспериментальные задачи и упражнения: учеб. пособие для вузов, 

2013. 

5. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. 

Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с. 

6. Нұрахметов Н.Н. Тәшенов Ә.К. Бейметалдар химиясы: оқулық ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-432 

бет. 

7. Жүсүпова Ғ.Е., Әбілов Ж.Ә. Биоорганикалық химия: оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бӛлім.- 174 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Оқушылардың даму физиологиясы 

Пәннің коды FRSh -1213 



Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 2 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Кайсанова Т.Т. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Құзыреттіліктер: 

- әртүрлі жас кезеңдерінде балалардың дамуының негізгі 

заңдылықтарын білу; 

- оқушыларды медициналық-жыныстық тәрбиелеу қажеттілігін 

түсіну; 

-мектептің оқу-тәрбие процесін, Еңбек және демалыс режимін 

ұйымдастырудың физиологиялық-гигиеналық негіздерін білу; 

- халықаралық ғылыми терминдерді білу. 

- ӛсіп келе жатқан ұрпақтың денсаулығы қауіп-қатерінің негізгі 

факторларын білу. 

Пререквизиттер Мектептегі биология курсы. Педагогика. Психология курсқа қатысу 

үшін негізгі физиологиялық және басқа биологиялық терминдерді 

білу қажет. 

Курс/пән мазмұны Сенсорлық жүйелердің жалпы сипаттамасы. Анализаторлар туралы 

И. П. Павлов ілімі. Адам физиологиясы. Жарық сезімталдығы мен түс 

кӛруінің жас ерекшеліктері. Балалар мен жасӛспірімдердің кӛру 

бұзылуының алдын алу. Есту анализаторының жас ерекшеліктері. 

Шаршау туралы түсінік 

Денсаулық туралы түсінік.  Жұқпалы аурулар.  Ағзаны инфекциядан 

қорғау.  Дене тәрбиесінің міндеттері, формалары мен құралдары. 

Дене шынықтыру және спортпен айналысу орындарына қойылатын 

гигиеналық талаптар 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 2: Опорно-двигательная и 

висцеральные системы. -  2017. - 373 с. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 1: Организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы. -  2017. - 447 с. 

3. Қалкенова Б.Ж. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты 

физиология және гигиена : оқу құралы, 2015. 

4. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического 

бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт. Т. 1: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. - 2017. - 373 с.  

5. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического 

бак.: в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт. Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. - 2017. - 373 с. 

6. Физиология человека и животных: учеб. для вузов / под ред. Ю. 

А. Даринского, В. Я. Апчела. - М. : Академия, 2011. - 443 с. 

7. Адам анатомиясы: оқулық / М. М. Дайырбекова. - Алматы :Нур-

Принт, 2010. 

8. Тәнтану (Адам анатомиясы): оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі  ЖОО студенттеріне оқулық ретінде ұсынған / А. 

Ерназаров. - Астана : Фолиант, 2015. 

9. Адам анатомиясы: кредиттік технология негізінде құрастырылған: 

[оқу құралы] / Ә. О Кузенбаева. - Алматы: Эверо. 1-ші кітап. - 2016. 

10. Тӛлеуханов С. Т., Торманов Н. Адам физиологиясы: оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен, 2010. 

11. Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы: оқу 

құралы / С. Ордабеков, Б. Қ. Абдрақов, Г. Қ. Ахауова. – қайта 

ӛңделіп толық. 2-ші бас. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 



Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылш . тілінде) 

Пәннің коды IKT -2107 

Пәннің түрі ООД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. П.ғ.к. Кубентаева С.Н. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттердің күнделікті ӛмірді жеңілдететін және кәсіби қызметтің 

әр түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, ӛздігінен 

білім алу және басқа да мақсаттарға арналған заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдануға мүмкіндік беретін ақпараттық және 

коммуникациялық құзыреттілікті меңгеру. 

Пререквизиттер Информатика, шет тілі мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны Компьютерлік жүйелерде деректерді ұсыну. Операциялық 

жүйелердің негіздері: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS; 

электрондық кестелер ұғымдары және диаграмма кӛмегімен 

деректерді визуализациялау тәсілдері; деректер қорын басқару 

жүйелері; ДББЖ архитектурасы, SQL тілінің негіздері, ДББЖ дамыту 

бағыттары; жергілікті есептеу желілерінің негіздері және жаһандық 

желілер; Әлеуметтік желілердің негіздері, олардың архитектурасы 

және түсінігі; актдағы ақпаратты қорғау және қауіпсіздік негіздері, 

сәйкестендіру ұғымдары, аутентификация, қолжетімділікті басқару, 

хаттамалау және аудит, шифрлеу, бүтіндігін бақылау; веб-

технологиялар негіздері, веб-беттерді құру; ақпаратты графикалық 

ұсыну құралдары, Ақпаратты ӛңдеу процестерін ұсыну нысандары, 

бизнес-процесс ұғымдары; адам-компьютерлік ӛзара іс-қимыл 

түсінігі, пайдаланушы интерфейсі; мультимедиялық технологиялар 

негіздері, аудит және бейне құралдары; -SMART-технологиялар және 

бұлтты технологиялар негіздері; электрондық бизнес пен 

электрондық коммерцияның, электрондық үкімет пен электрондық-

цифрлық қолтаңбаның негізгі ұғымдары; қашықтықтан оқыту 

негіздері және АКТ дамыту перспективалары. Заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении: учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт, 2011.- 521с  

2. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

4. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 

2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. 

5. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. 

6. 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 1 : textbook. - 2017. - 586 с 

7. 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. 

8. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming: textbook / 

A. Seiketov ; Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher educational institutions of 

Kazakhstan], 2016. - 288 p. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 



Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Философия 

Пәннің коды Fil -2106 

Пәннің түрі ООД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Ф.ғ.к. Сейтембетов Е.Ж., Жиренова А.Т. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Философия пәні туралы белгілі бір білім деңгейін меңгеру. болашақ 

мамандардың қазіргі күрделі және Серпінді әлемде дүниетанымдық 

бағдарларды қалыптастыруға ықпал ету. 

Құзыреттіліктер: 

- мәдениет контекстіндегі философияның Тарихи түрлерін білу; 

-философиялық-дүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеттің 

негіздерін қалыптастыру; 

- кӛптеген пікірлер мен тұжырымдамаларды, нанымдар мен 

құндылықтарды бағдарлай білу. 

Пререквизиттер Мектеп курсы тарих, Адам және қоғам; Дүниежүзілік тарих, 

Қазақстан тарихы, мәдениеттану, этнопсихология, Экология, 

Экономикалық теория негіздерін білу. 

Курс/пән мазмұны Мәдени-тарихи контекстегі Философия. Философиялық 

антропология. Диалектика теориясының мәселелері. Эпистемология. 

Шығыс және антикалық мәдениеттегі философия феномені. 

Ортағасырлық мәдениеттегі философия феномені. Ортағасырлық 

ислам мәдениеті контекстіндегі араб-мұсылман философиясы. Қазақ 

мәдениетіндегі философия феномені болмыс философиясы. 

Диалектика теориясының мәселелері Мәдениет философиясы. 

махаббат философиясы, дін философиясы. тарих философиясы. 

саясат философиясы, білім беру философиясы. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. 

Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Юрайт, 2013.- 575с. 

2. Хасанов М. Ш. Философия: оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы: 

Эверо, 2014. - 411 бет. 

3. Балашов Лев Евдокимович. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. 

- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 612 с. 

4. Петрова В. Ф. Философия: учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. 

Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. 

5. Мырзалы Серик. Философия / С. Мырзалы; М-во образования и 

науки ҚР. - Алматы: Бастау, 2014. - 448 с. 

6. Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. 

Хрусталев.- 4-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 320 с. 

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

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-302 бет. 

8. Хасанов М.Ш., Петров В.Ю., Джаамбаева Б.А. Философия: 

оқулық.- Алматы: Эверо, 2014.-411 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 
 

Курс/пән/юнита атауы  Қазақстанның химия ӛнеҚРәсібі 

Пәннің коды HPK -2108 

Пәннің түрі ООД КВ 



Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Аубакирова Р.А., Оразова С.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, технологиялық, 

зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Химиялық ӛндірістің жекелеген сатысының негізгі технологиялық 

сұлбаларын, физикалық-химиялық негіздерін, республика аумағында 

маңызды Химиялық ӛндірістердің орналасуын, революцияға дейінгі 

Қазақстанда, Кеңес кезеңінде, нарықтық қатынастар кезеңінде, 

егемен Қазақстанның қазіргі даму кезеңінде химия ӛнеҚРәсібінің 

даму тарихын зерделеу. 

Курс/пән мазмұны Кеңестік кезеңде, нарықтық қатынастар кезеңінде, егемен 

Қазақстанның даму кезеңінде химия ӛнеҚРәсібіне дейінгі даму 

тарихы; химиялық ӛндірістің жеке сатыларының негізгі 

технологиялық схемалары, физикалық және химиялық негіздері; 

шикізат, аралық ӛнімдер мен ӛнімдерді физико-химиялық бақылау 

әдістері; республиканың экономикалық аймақтары, ең маңызды кен 

орындары, ӛнімдер. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической промышленности 

Республики Казахстан: моногр. / А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков; М-

во образования и науки ҚР. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. 

- 150 с. 

2. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының 

студенттеріне арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 256 бет. 

3. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 296 бет. 

4. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- 

Тау с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., 

Бектуров А. Б. // Ученые зап. Кзыл- Ординского пед. ин- та.- Кзыл- 

Орда, 2001. 

5. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства 

продуктов химической промышленности Республики Казахстан: 

Учеб. пособие / Ю. К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, 

С. К. Кабдрахманова.- Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Аниондар мен катиондардың сапалық реакциялары 

Пәннің коды KRAK -2207 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. х.ғ.к. Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Сапалы талдауды зерттеу саласында аналитикалық химия бойынша 

теориялық білімді кеңейту және тереңдету. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, периодтық жүйе 

элементтерінің химиясы 

Курс/пән мазмұны Сапалы талдау пәні. Иондардың қатысуымен тепе-тең процестерге 



негізделген ерітінділерге химиялық айналумен байланысты 

аналитикалық химия әдістері. Аналитикалық процестің кезеңдері. 

Сынама алу. Агрегаттық жағдайға байланысты заттардың сынамасын 

іріктеу. Катиондар мен аниондардың жіктелуі. Гомогенді жүйелердің 

химиялық тепе-теңдігі. Термодинамиканың негізгі ұғымдары. 

Реакция жылдамдығы. Химиялық реакциялардың жылдамдығына 

әртүрлі факторлардың әсері. Нақты ерітінділер. Қышқылдар мен 

негіздер теориялары. Тұндыру реакциялары. Ерігіштік константасы. 

Аз еритін электролиттің ерігіштігінің ӛзгеру себептері. Тепе-теңдік 

реакциялары комплекс. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / 

ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 

2011.- 474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. 

Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 

448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде 

ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Курс/пән/юнита атауы  Сандық талдау 

Пәннің коды KA -2208 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. х.ғ.к. Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Сандық талдауды зерттеу саласында аналитикалық химия бойынша 

теориялық білімді кеңейту және тереңдету.  

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Периодтық жүйе 

элементтерінің химиясы, Аниондар мен катиондардың сапалық 

реакциялары 

Курс/пән мазмұны Сандық талдаудың негізгі бӛлімдері, гравиметрлік (ӛлшемді) және 

титриметриялық (кӛлемді) талдаулар, қышқылдық-негізгі титрлеу 

әдісі, қышқылдық-негізгі титрлеу әдістерінің мәні және олардың 

қолданылу саласы, ацидиметрия және алкалиметрия, ортаның 

қышқылдығы мен сілтілігі және сутектік кӛрсеткіш, бейтараптылық 

нүктесі және титрлеудің соңғы нүктесі, редоксиметрия әдістері, 



редоксиметрия әдістерінің мәні мен жіктелуі, редокспотенциалдар 

және реакциялардың жүру бағыты, тұндыру әдістері,Тұндыру 

әдістерінің мәні мен теориялық негіздері, комплексонометрия, 

комплексонометрия мәні, комплексондар. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / 

ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 

2011.- 474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. 

Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 

448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде 

ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Зоология 

Пәннің коды Zoo -2209 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 4, ЕСTS – 7 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттерде омыртқасыздардың әртүрлілігі, морфо-биологиялық 

ерекшеліктері, тіршілік әрекеті, шығу тегі, дамуы, таралуы, 

биосферадағы және адам ӛміріндегі омыртқасыз жануарлардың 

маңызы туралы кешенді ғылыми білімді қалыптастыру. 

Пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Мектеп биологиясы 

Курс/пән мазмұны Курс омыртқасыз жануарлардың алуан түрлілігін, қоршаған ортамен 

ӛзара әрекеттесуін, эволюциялық даму кезеңдерін, морфо-

биоэкологиялық бейімделуді, тіршілік циклын талдауды, 

морфологияны, жануарлардың биоәртүрлілігін сақтауды 

қарастырады. Жануарлар эволюциясының негізгі заңдылықтары және 

жануарлардың негізгі топтарының филогениясы. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: Учеб. для вузов / В. 

М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова.- 7-е изд.- М.: 

Academia, 2012.- 448 с. 

2. 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 бӛлімдер. 

3. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы: 



университтердің биология фак-нің бакалавлары мен 

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

2014.- 1-ші бӛлім. - 400 бет. 

4. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы: оқу 

құралы : 2- бӛлім.- Алматы : Эверо, 2017.- 2-ші бӛлім.- 268 бет. 

5. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар 

алуантүрлілігі және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы: 

Қазақ университеті, 2009.- 248 бет. 

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

зертханалық жұмыстары: оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен: 

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

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Органикалық химия 

Пәннің коды OH -2210 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., п.ғ.к. Даутова З.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Органикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, заңдарын 

оқып үйрену. Алынған теориялық және практикалық білімді нақты 

есептерді шешу үшін қолдану. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Бейорганикалық, аналитикалық химия 

Курс/пән мазмұны Органикалық қосылыстар молекулаларындағы Химиялық 

байланыстардың түрлері. Органикалық молекулалардың қаңқа, 

функционалдық топтар, қанығу дәрежесі бойынша жіктелуі. 

Органикалық қосылыстардың кеңістіктік құрылымы. ИЮПАК қазіргі 

номенклатурасының негізгі принциптері. Нуклеофильді ауыстыру, 

элиминациялау. Негізгі заңдылықтар. Алициклдер, хош иісті 

кӛмірсутектер, галогенді хош иісті сақиналар, хош иісті альдегидтер 

мен кетондар, хош иісті карбон қышқылдары және олардың 

туындылары, нитро қосылыстар, хош иісті аминдер, бір гетероатомды 

гетероциклдер, полигетероциклдер. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: 

учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 

113с. 

2. Органическая химия: учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный 

курс.- 2010- 592 с. 

3. Органическая химия: учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 

2010.- 638 с. 

4. Даутова З.С. Органикалық синтез: оқулық / З. С. Даутова, Р.А. 

Таженова.-Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2016.-144 бет. 

5. Дәуітова З.С. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттерге 

органикалық химия пәні арқылы экологиялық білім беру әдістемесі : 

оқу-әдістемелік құрал.- Кӛкшетау : Келешек-2030, 2009.- 164 бет. 

6. Даутова З.С. Органикалық химиядан практикум :  оқу-әдістемелік 

құрал / З. С. Даутова.- Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы, 2013.-100 бет. 

7. Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен есептері : 

оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.- Ӛскемен : ШҚМУ 

Баспасы, 2013.-164 бет. 

8. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 



органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 

образования и науки ҚР.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 

9. Сборник задач по органической химии: учеб. пособие для вузов / 

В. Я. Денисов  и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 544 с. 

10. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической 

химии: учебно - метод.  пособие для вузов / В. А. Резников. - 2-е изд., 

стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 288 с. 

11. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с. 

12. Бейсебеков М.Қ., Әбілов Ж.Ә. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық .- 2-ші бас.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-338 бет. 

13. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясының 

теориялық негіздері: жоғары оқу орындарының химия 

мамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын студ. 

арналған оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 бет. 

14. Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2011.-144 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Название курса/дисциплины/юнита Педагогика 

Код дисциплины Ped -2215 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 ж. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора п.ғ.к. Дюсенбаева А.Т., п.ғ.к. Губайдулина Г.Н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Білім беру жүйесінің проблемалары бойынша білімді меңгерудің 

белгілі бір деңгейін меңгеру. Қазақстан Республикасының қоғамдық-

экономикалық жағдайы және жаңартылған білім беру мазмұны 

жағдайында оқушы тұлғасын қалыптастыру жүзеге асырылатын тұтас 

педагогикалық процесс туралы теориялық білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Құзыреттіліктер:  

- тұтас педагогикалық үдерістің принциптері мен заңдылықтарын 

білу, Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің даму 

болашағы, оқу-тәрбие үдерісін басқарудың формалары мен әдістері. 

 жалпы білім беретін мектепте теориялық білімді практикада қолдана 

білу, ӛз тәрбиеленушілерінің оқушыларымен, мұғалімдерімен және 

ата-аналарымен мақсатты қарым-қатынас орнату. 

- оқу-тәрбие процесін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, 

педагогикалық қызмет нәтижелерін болжау, КҚО жағдайын 

диагностикалауды жүзеге асыру. 

Пререквизиты Пәнді оқу үшін студент классикалық гуманитарлық пәндер: әдебиет, 

тарих, әлемдік мәдениет және ӛнер, сондай-ақ жаратылыстану-

ғылыми пәндер: Адам анатомиясы және физиологиясы бойынша 

мектеп бағдарламасының материалдарын білуі қажет. Жалпы оқу 

іскерліктерін меңгеру қажет: толық және қысқа конспектіні, 

қарапайым және күрделі жоспарды құрастыру, библиографиялық 

кӛздермен жұмыс істеу, рецензиялар мен аннотациялар жазу. Студент 

ойлау операцияларын жасай білуі тиіс: талдау, синтез, салыстыру, 

салыстыру, абстрагирлеу, индукция, дедукция және т. б. 

Содержание курса/дисциплины Педагогикалық процесс мұғалім қызметінің объектісі ретінде. 

Педагогика тарихының теориялық-әдіснамалық негіздері. Білім беру 

жүйесі. Шетелдік отандық педагогиканың педагогикалық идеялары. 

Қазіргі даму тенденциялары. Этнопедагогика. Халықтық 



педагогикадағы тәрбиенің мәні мен мазмұны. Мектеп педагогикасы. 

Педагогикалық үрдістің құрылымдық компоненттері. Қазіргі 

мектептегі білім мазмұны. Тәрбие жұмысы. Мектеп пен ата-

аналардың ӛзара іс-қимылы. 

Рекомендуемая литература 1. Игібаева А.Қ., Дюсенбаева А.Т. Жоғары мектеп педагогикасы: оқу 

құралы.- Ӛскемен, 2013.-147 бет. 

2. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар: оқулық.-Алматы: ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

3. Дүйсенбаев А.К. Педагогика: оқу құралы.- Алматы: Отан, 2015.-

293 бет. 

4. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

қазіргі оқыту технологиялары: оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 

бет. 

5. Педагогика: оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет. 

6. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы: оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай, 2013.-432 бет. 

7. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме 

түріндегі педагогика: оқу құралы. - Ӛскемен: ШҚМУ баспасы, 2013.- 

170 бет. 

8. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к 

преподаванию и учению: учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во 

образования и науки ҚР.- Усть-Каменогорск: Берел, 2016.- 261 с. 

Методы преподавания Дәстүрлі 

Методы/формы оценки Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Язык обучения Орыс, қазақ 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Психология 

Пәннің коды Psi -2216 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2019 ж. 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Сыздыкова Г.Т., Турарова Г.У. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Жеке тұлға теориясының белгілі бір білім деңгейін меңгеру жеке 

тұлғаның интегралды жүйелік сапасы ретінде, сонымен қатар 

тұлғаның қазіргі заманғы теориялары контекстінде оны зерттеудің 

практикалық маңыздылығы, міндеттері мен әдістері, сонымен қатар 

Тұлғаны психологиялық талдау әдістері туралы түсінік жүйесін 

студенттерде қалыптастыру болып табылады. 

Құзыреттіліктер: 

 практикалық психологтың кәсіпқойлығын қалыптастыру 

контекстінде тұлға психологиясын зерттеудің мәнін білу; 

 жеке тұлға психологиясы категориясының мәселелері мен жүйесін, 

тұлғаны зерттеудің әдіснамалық және әдістемелік принциптері мен 

тәсілдерін білу; 

- жеке тұлғаның әртүрлі теориялары мысалында қазіргі 

психологиядағы тұлға құрылымы және оның даму механизмдері 

туралы білім; 

  психологиялық практика жағдайында нақты тұлғаны зерттеу 

және талдау тәсілдерін қолдана білу. 

Пререквизиттер Жоғары оқу орны педагогика курсы, Философия 

Курс/пән мазмұны Психология салалары мен әдістері. Тұлғаның жеке-типологиялық 

қасиеттері. Білім беру және даму психологтарының ӛзекті мәселелері. 

Тұлғаның құрылымы туралы жалпы түсінік (деңгейлер, компоненттер 

және құрылымдық бірліктер). Жеке тұлғаны талдау бірліктерін бӛлу 

мәселесі (Л. С. Выготский). Талдау стратегияларының кӛптүрлілігі: 



емдеу (3. Фрейд), архетип (К. Юнг), сызық (Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. 

Айзенк және т. б.), оқиға (Г. Мюррей), "стимул-реакция" (Д. Уотсон, 

Скиннер және т. б.), конструкторлық-технологиялық бюро ғимараты 

(Д. Келли), қызметі (А. Н. Леонтьев), әрекеті (С. Л. Рубинштейн), 

қарым-қатынас (В. Н. Мясищев), орнату (Д. Н. (И. Польстер, В. 

Самохвалов және т. б.). Тұлғаның мазмұндық компонентерін бӛлудегі 

әртүрлі тәсілдер: С. Л. Рубинштейннің тәсілі, К. К. Платоновтың 

"блокты" концепциясы, С. Маддидің "ядролық-перифериялық" тәсілі 

және т. б. тұлғаның деңгейлік компоненттерінің бӛлінуінің негізгі 

тәсілдері. Антропологиялық тәсіл: адам индивид, субъект, тұлға және 

жеке тұлға ретінде (христиан антропологиясы, "адамтану" Б. Г. 

Ананьева және т.б.). Психоаналитикалық тәсіл (3. Фрейд, К. Юнг, Ж. 

Лакан). Адамның жеке қасиеттері (адам табиғи зат ретінде). Адамның 

жеке қасиеттері туралы жалпы түсінік (Б. Г. Ананьев). Адамның жас-

жыныстық ерекшеліктері және олардың онтогенезі. Индивидтің 

онтогенезі жетілу ретінде. Адамның жеке-типтік қасиеттері. Гендер, 

ми жүйесі және жеке айырмашылықтар. Темперамент туралы жалпы 

түсінік. Темперамент теориясы. Жеке айырмашылықтар және ВНД 

ерекшеліктері (И. Н. Ескерту. Жеке айырмашылықтардың 

психофизиологиясындағы темпераментті зерттеудің негізгі 

стратегиялары. Әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі тұлға. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері: оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет. 

2. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические 

подходы и методологические основания: [учеб. для вузов : в 2 кн.] / 

О.Е.Баксанский, В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология 

познания.- М. : ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 

3. Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / 

Н.П.Рапохин.- М.: ФОРУМ, 2014.- 432с. 

4. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар 

мен тапсырмалар): оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 б. 

5. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-

ші бас.- Астана : Фолиант, 2016. 

6. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет. 

7. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 бет. 

8. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу 

құралы.- Қарағанды:  Medet Group, 2014.-118 бет. 

9. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және 

кемтар бала психологиясы: оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 

бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Білім берудегі менеджмент 

Пәннің коды MO -2217 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к. Паньшина Т.В., Козыбаева А.К. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Шағын жинақты мектептегі тәрбие жұмысын жоспарлау мен 

ұйымдастырудың теориялық негіздерін қалыптастыру. Шағын 

жинақты мектеп жағдайында болашақ кәсіби қызметін жүзеге асыру 

үшін қажетті оқушылармен ұжымдық, топтық және жеке жұмыс істеу 

дағдысы мен дағдысын қалыптастыру. 

Құзыреттіліктер: 



- шағын жинақты мектеп жағдайында тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың принциптері, формалары, әдістері мен 

технологияларын білу; 

- шағын жинақты мектеп жағдайында сынып жетекшісінің қызметін, 

құқықтары мен міндеттерін, жұмыс бағыттарын білу.; 

- шағын жинақты мектеп жағдайында сынып жетекшісінің 

оқушылардың отбасымен ӛзара іс-қимыл жасау формаларын білу; 

- жалпы білім беретін мектепте теориялық білімді практикада 

қолдана білу; 

- оқушылармен оқу, тәрбие жұмысын жоспарлай және ұйымдастыра 

білу. 

Пререквизиттер Педагогика, психология, мектеп оқушыларының даму физиологиясы. 

Курс/пән мазмұны Оқушыларды тәрбиелеудің мазмұны. Ақыл-ой тәрбиесі, азаматтық-

құқықтық және ұлттық тәрбие. Жалпыадамзаттық құндылықтардың 

басымдығы және адамгершілік тәрбие. Шындыққа эстетикалық 

қатынасты қалыптастыру. Еңбек тәрбиесі және салауатты ӛмір 

салтын қалыптастыру. Экологиялық тәрбие. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Егоршин, А. П. Менеджмент образования: учеб. пособие / 

А.П.Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Н.Новгород: НИМБ, 2013. - 464 с 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент: оқу құралы / 

А.Қ.Дүйсенбаев. - Алматы: ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

3. Педагогический менеджмент и управление современной школой / 

В. К. Омарова и др.; М-во образования и науки ҚР; ПГПИ. - 2-е изд. 

пер. - Алматы:  [б. и.], 2014. - 252 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Пәннің коды TMVR -2218 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 г. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к. Паньшина Т.В., п.ғ.к. Губайдулина Г.Н. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Мектепте, сыныпта тәрбие жұмысын жоспарлау мен 

ұйымдастырудың теориялық негіздерін қалыптастыру. Болашақ 

кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті оқушылармен ұжымдық, 

топтық және жеке жұмыс істеу дағдысы мен дағдысын қалыптастыру 

Құзыреттіліктер: 

- мектепте, сыныпта тәрбие жұмысын ұйымдастыру принциптері, 

формалары, әдістері мен технологияларын білу; 

- сынып жетекшісінің қызметін, құқықтары мен міндеттерін, жұмыс 

бағыттарын білу; 

- тәрбие жұмысын диагностикалау әдістерін, жеке оқушы мен жалпы 

балалар ұжымының дамуын диагностикалау әдістерін білу; 

- сынып жетекшінің оқушылар отбасымен ӛзара іс-қимыл жасау 

түрлерін білу; 

- жалпы білім беретін мектепте теориялық білімді практикада 

қолдана білу; 

оқушылармен тәрбие жұмысын жоспарлай және ұйымдастыра білу. 

Пререквизиттер Пәнді оқу үшін студент педагогиканы, мәдениеттануды, 

философияны, Адам анатомиясы мен физиологиясын білуі қажет. 

Сондай-ақ оқу материалымен ӛз бетінше жұмыс істеу: тезистер 

құрастыру, библиографиялық кӛздермен жұмыс істеу. Сонымен қатар 

студенттерге фактілерді талдау, салыстыру, синтездеу, жалпылау 

іскерліктері қажет. 

Курс/пән мазмұны Оқушыларды тәрбиелеудің мазмұны. "Қазақстан Республикасының 



Білім беру мекемелеріндегі тәрбиенің кешенді бағдарламасы". 

Ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Ақыл-ой тәрбиесі, азаматтық-

құқықтық және ұлттық тәрбие. Жалпыадамзаттық құндылықтардың 

басымдығы және адамгершілік тәрбие. Шындыққа эстетикалық 

қатынасты қалыптастыру. Еңбек тәрбиесі және салауатты ӛмір 

салтын қалыптастыру. Экологиялық тәрбие. Оқушыларды нарықтық 

қатынастар жүйесінде ӛмірге дайындау және тәрбие мазмұны. 

Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырудың түрлері мен әдістерінің 

алуан түрлілігі. Оқушылардың әр түрлі топтарына сараланған 

кӛзқарас. Сабақтан тыс уақытта оқушылардың танымдық, еңбек, 

қоғамдық-пайдалы, кӛҚРем-шығармашылық, спорттық-сауықтыру 

қызметін ұйымдастыру бойынша мұғалім мен сынып жетекшісінің 

жұмысы. Оқушылардың Еңбек және қоғамдық-пайдалы қызметі, оны 

ұйымдастыруға қойылатын педагогикалық талаптар: қайырымдылық 

істері, табиғатты, халық кәсіпшілігін, тарихи ескерткіштерді қалпына 

келтіру және сақтау, мектеп кооперативтерінде жұмыс істеу және т. б. 

Оқушыларды ересектердің еңбек қатынастарына қосу. Оқушылардың 

клубтық қызметі, оны ұйымдастыру принциптері: әралуандық, 

формалдық емес, балалардың жеке қызығушылықтары мен 

бейімділігіне бағдар. Балалардың қарым-қатынасының 

ұйымдастырылған және еҚРін түрлері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В.П. 

Сергеевой.- 4-е изд.- М.: Академия, 2013.- 368с. 

2. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы: учеб.-метод 

пособие для вузов / Т. Г. Сумина.- М. : Академия, 2014.- 192 с. 

3. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании: учеб. 

пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и науки ҚР; ПГПИ. - 

Алматы:  [б. и.], 2014. - 248 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Курс/пән/юнита атауы  Критериальдық бағалау технологиясы 

Пәннің коды TKO -2219 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к. Паньшина Т.В., п.ғ.к.  Губайдулина Г.Н. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Педагогикалық ғылымның негізгі ұғымдарын, категорияларын білу, 

оларды біртұтас педагогикалық үдерісті ұйымдастыру мен талдауда 

саналы пайдалану. 

Құзыреттіліктер: 

- шағын жинақты мектеп жағдайында тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың принциптері, формалары, әдістері мен 

технологияларын білу; 

- шағын жинақты мектеп жағдайында сынып жетекшісінің қызметін, 

құқықтары мен міндеттерін, жұмыс бағыттарын білу.; 

- шағын жинақты мектеп жағдайында сынып жетекшісінің 

оқушылардың отбасымен ӛзара іс-қимыл жасау формаларын білу; 

- жалпы білім беретін мектепте теориялық білімді практикада 

қолдана білу; 

- оқушылармен оқу, тәрбие жұмысын жоспарлай және ұйымдастыра 

білу. 

Пререквизиттер Педагогика, психология, мектеп оқушыларының даму физиологиясы. 

Курс/пән мазмұны Формативті және жиынтық бағалау. Жиынтық ішкі бағалау. 

Жиынтық сыртқы бағалау. Критериалды бағалаудың негізгі 

міндеттері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических 



исследований: учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

2. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: оқулық / 

Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет. 

3. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім берудегі 

инновациялық технологиялар: оқу  құралы.- Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 2014.-152 бет. 

4. Омарова, В. К. Профориентационная работа в условиях 

профильного обучения: учеб. пособие / В. К. Омарова, Р. Н. 

Демиденко; М-во образования и науки ҚР ; ПГПИ. – Алматы, 2014. - 

232 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Бейорганикалық химияның таңдамалы тараулары 

Пәннің коды IGNH -2201 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Шаихова Б.К., п.ғ.к.  Тантыбаева Б.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Бейорганикалық химияның қазіргі жай - күйі мен даму жолдары 

туралы түсініктерді, Д. И. Менделеевтің периодтық Заңын дамыту, ол 

үшін қажет: 1) "құрам – құрылыс-реакциялық қабілет" ӛзара 

байланысына арналған орасан зор нақты материалды және негізгі 

теориялық тұжырымдамаларды жүйелеу; 2) Химиялық 

қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін ӛзгертуде логикалық 

байланыстар мен корреляцияларды орнату. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған.. 

Пререквизиттер Бейорганикалық, аналитикалық, Органикалық химия. 

Курс/пән мазмұны "Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары" курсының 

мазмұны студенттердің химиялық цикл пәндерін одан әрі меңгеруіне 

және оларды терең түсінуге негіз болуы тиіс. Студенттердің 

практикалық міндеттерді табысты шешу үшін қажетті білім мен 

дағдыларды қалыптастыру, ӛз бетімен білім алу мақсатында осы пән 

бойынша оқу және әдістемелік жұмыс істей білу. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия: учеб. пособие для вузов / 

Т.И.Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М.: Юрайт, 2011. 

- 287 с. 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық 

оқулық / қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- Алматы, 

2012.- 756 бет. 

3. Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков М.Б., Тәшенов Ә.К. Бейметалдар 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-458 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Жасушалар биологиясы 

Пәннің коды BK -2202 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 



Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Абилова М.С., Туктасинова А. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

"Жасушалар биологиясы" пәнінің мақсаты-студенттердің жасушалық 

биология саласындағы фундаментальды білімдері мен 

құзыреттіліктерін қалыптастыру, жасушалардың әртүрлі типтерінің 

құрылысы мен қызмет етуін талдауда жүйелік тәсілді меңгеру, 

олардың жасушалық компоненттерінің қалыпты және патология 

кезіндегі ағзалардың тіршілік әрекетін бағалауда. 

" Жасушалар биологиясы" пәнін оқу нәтижесінде студент 

білуі керек: жасушаны зерттеу тарихы мен әдістерін, жасушалық 

теорияның негіздерін; қазіргі заманғы жасушалық биологияның 

жетістіктері мен in vivo және in vitro құрылымы мен қызметін 

талдауға әдістемелік тәсілдер туралы; жасушалық органеллалардың 

құрылымы мен функцияларын, жасушалар мен жасушаішілік 

құрылымдардың құрылысы, химиялық ұйымы мен физиологиялық 

функциялары арасындағы ӛзара байланысты; жасушалық ядроның 

құрылымы мен қызметін, жасушалық циклдің сипаттамасын және 

жасушалар - митоз бен мейоздың бӛліну процестерін, олардың 

қалыпты ағымы мен патологиясы; гене мен генетикалық коды 

туралы; клетканың энергиямен қамтамасыз ету жүйесі, 

эукариотикалық және прокариотикалық клеткалардың 

фотосинтездеуші құрылымының сипаттамасы; қалыпты және 

патологиядағы цитодиферлеудің молекулалық-генетикалық негіздері, 

клеткалық ӛлім түрлері (апоптоз және некроз); жаңартылған 

бағдарлама бойынша мектептегі клетканың биология бӛлімінің 

мазмұны және оны мектепте оқытудың әдістемелік аспектілері. 

істей алу керек: жарықты микроскоптардың негізгі түрлерімен жұмыс 

істеу, цитологиялық және гистологиялық препараттарды 

микроскоптау, жасушалардың мәдениетін; жасушалардың әртүрлі 

түрлерін ажырату, жасушалардың бӛлінуінің морфологиялық 

белгілерін ажырату, микроскоптауда тірі және тіҚРелген 

жасушалардың негізгі элементтерін сипаттау, микрофотографиялар 

мен электрограммаларда жасушалар мен олардың құрылымдық 

элементтерін сипаттау және талдау; пән бойынша ғылыми әдебиетке 

бағдарлау, ғылыми тақырыптарға презентациялар мен баяндамалар 

дайындау, зерттеу нәтижелерін кӛпшілік алдында ұсыну.; алған 

теориялық білімдер мен зертханалық дағдыларды практикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану; мектептегі биология 

сабақтарын оқыту, факультативтік сабақтар мен үйірмелерді ӛткізу, 

биология бойынша оқушылардың оқу және ғылыми – зерттеу, 

жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және ӛткізу; жаңа тәсілдер 

негізінде мектептегі биология курсының осы бӛлімі бойынша 

тапсырмалар құру: проблемалық, зерттеу, интегративті, құзыреттілік 

және іс-әрекет ету;; биологиялық білім беру мазмұнын жаңарту 

шеңберінде оқушылардың функционалдық, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығын дамытуды жүзеге асыру, практикаға бағытталған, 

зерттеу тапсырмаларын әзірлеу; білім беру жетістіктерін 

критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру стандарттарының, 

жаңартылған бағдарламаның талаптарына сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру;  

білуі тиіс: ғылымның ұғымдық-категориялық аппаратын, зерттелетін 

цитогенетикалық үрдістер мен байқалатын физиологиялық 

кӛріністерге жүйелік тәсіл негіздерін; жасушаны зерттеу әдістерін, 

жасушалық құрылымдарды микроскопирлеу және талдау әдістерін 

және цитологиялық ақпаратты ұсынудың әр түрлі тәсілдерін: 

сипаттау, схемалық, графикалық, ауызша. 

Пререквизиттер Латын тілі, Омыртқасыздардың зоологиясы 

Курс/пән мазмұны Жасушаны зерттеу тарихы мен әдістері, жасушалық теорияның 

негіздері; жасушалардың құрылымдық компоненттері, жасушалар 

мен жасушаішілік құрылымдардың құрылысы, химиялық ұйымы мен 

физиологиялық функциялары арасындағы ӛзара байланыс, 

жасушалық циклдің сипаттамасы және жасушалар - митоз бен 



мейоздың бӛліну процестері, олардың қалыпты ағымы мен 

патологиясы; гене және генетикалық код туралы түсінік, ақуыз 

биосинтезінің сипаттамасы; жасушаның энергиямен қамтамасыз ету 

жүйесі, ӛсімдіктер жасушаларындағы Фотосинтездің сипаттамасы; 

жасушалардың кӛбеюін реттеу принциптері; жасушалардың; қалыпты 

және патологиядағы цитодиферлеудің молекулалық-генетикалық 

негіздері, жасушалық ӛлім түрлері (апоптоз және некроз). 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. ЕсіҚРепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

2. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: 

Дәуір, 2011. - 260 бет. 

Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология негіздері: оқу құралы. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2009. - 125 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Курс/пән/юнита атауы  Биологияны оқыту әдістемесі 

Пәннің коды MPB -3301 

Пәннің түрі ПД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 г. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. б.ғ.к.. Шарипханова А.С., Абилова М.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында ХПБ-ның ғылыми-

теориялық және практикалық жетістіктерімен танысу, студенттерді 

мектепте биологияны оқыту процесінің негіздерін: оқытудың 

заманауи технологиялары негізінде оқушыларды тәрбиелеу және 

дамыту мақсаттары, принциптері, мазмұны мен құрылымы, 

ұйымдастыру формалары, әдістері мен құралдары, ұйымдастыру 

формалары, әдістері мен құралдары туралы білумен қаруландыру.; 

биология мұғалімі рӛлінде кәсіби іс-әрекетке әдістемелік дайындық 

жүйесінде кәсіби білім беру бағдарламасының түрлі блоктарын оқу 

кезінде алынған студенттердің білімі мен біліктерінің азаматтық 

позициясын қалыптастыруға, түзетуіне және бірігуіне ықпал ету. 

Құзыреттіліктер: 

білуі керек: - қазіргі заманғы биология курсының (бағдарламалар, 

мектеп оқулықтары) бӛлімдерін құрудың мақсаттары мен 

міндеттерін, мазмұны мен принциптерін; - оқытудың жаңа 

технологияларының негізгі принциптерін, биологияны оқытудың 

әдістері мен түрлерін, органикалық әлемнің тұтас суретін құру 

мақсатында негізгі жалпы биологиялық және экологиялық 

ұғымдарды тереңдете және танымдық дамуымен биологиялық 

ұғымдарды қалыптастыру әдістемесін; - мектептегі оқу үдерісін 

ұйымдастырудың формалары мен сабақтарына қойылатын 

талаптарды; - мектеп кабинетінің биология пәні бойынша; 

оқушылардың практикалық дағдылары мен дағдыларына, оқушы 

тұлғасының құндылық, іс-әрекет қасиеттерін қалыптастыруға 

қойылатын талаптар; ҚР Білім беру саласындағы нормативтік-

құқықтық құжаттар, биология бойынша білім беру 

бағдарламаларының жаңартылған мазмұны, ҚР жалпы білім беретін 

мектептерінде білім беру үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері 

туралы, құндылық-бағдарлы, тұлғалық-бағдарлы, сараланған, 

интегративті, іс - әрекет, ақпараттық-коммуникативтік, жобалау-

зерттеу, проблемалық, жүйелік, модульдік, құзыреттілік тәсілдерге 

негізделген оқытудың жаңа стандарттары.;  оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығын диагностикалау және дамыту құралдары; критериалды 

бағалау жүйесінің ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері; 



Негізгі биологиялық ұғымдар, биологиялық заңдар мен 

құбылыстарды білу; тірі организмдер құрылысының кӛп деңгейлі 

принципі және оның ішіндегі иерархиялық байланыстар туралы; 

меңгеруі керек: - мектепте биология пәнін оқытудың перспективалық 

және тақырыптық жоспарлау бағдарламаларын құру; - биология 

пәнінен сабақ жоспарын және конспектісін жасау; - ӛткізілген 

сабақты талдау, педагогикалық және биологиялық ғылымның жаңа 

мәліметтеріне сәйкес оның құрылымы мен мазмұнын ӛзгерту; - 

мектеп факультативінің, биология бойынша үйірменің, элективті 

курстың жұмыс бағдарламаларын, мектептегі биология бойынша 

тәжірибелік және зертханалық жұмыстар кешенін жасау.; 

биологиялық материалды әдістемелік ӛңдеуді жүзеге асыруда, оқу 

жұмысын жоспарлауда, биология бойынша сабақтар, экскурсиялар, 

сабақтан тыс сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларды ӛткізуде, 

оқушылардың оқу-танымдық, жобалау-зерттеу қызметін 

ұйымдастыруда ӛз білімдерін қолдану; алынған білімді ғылыми-

зерттеу (педагогикалық) жұмысында қолдану; алынған теориялық 

білім мен зертханалық дағдыларды практикалық және ғылыми-

зерттеу қызметінде қолдану; және ғылыми – зерттеу, жобалау 

жұмыстарын ұйымдастыру және ӛткізу; мектептегі биология 

курсының осы бӛлімі бойынша жаңа тәсілдер негізінде тапсырмалар 

құрастыру: проблемалы, зерттеу, интегративті, құзыреттілік және іс-

әрекет.; биологиялық білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде 

оқушылардың функционалдық, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығын дамытуды жүзеге асыру, практикаға бағытталған 

тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды 

(зерттеу, қызықты сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

мазмұнмен тапсырмалар және т. б.) әзірлеу, сондай-ақ 

функционалдық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтың 

қалыптасуын тексеруді жүзеге асыру; білім жетістіктерін 

критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру стандарттарының 

талаптарына, жаңартылған бағдарламаға сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру; зертханаларда, 

мұражайларда, кітапханаларда жұмыс істеу дағдыларын пайдалану; 

дағдысы болу керек: оқу-әдістемелік материалдардың, Кӛрнекі 

құралдар мен техникалық құралдардың алуан түрлілігіне бағдарлану 

және оқушылардың биологиялық құзыреттілігін дамыту үшін 

Биологияны оқыту процесінде жас және жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, оларды шебер қолдану; кәсіби қарым-қатынас, 

ынтымақтастықта жұмыс істеу; кәсіби рефлексия; оқыту процесін 

басқару: оқу-жаттығу субъектісі ретінде оқушыны дамытуға 

бағытталған оқу іс-әрекетінің барлық компоненттерінің мақсатын, 

тәсілдерін, қызметін анықтау.. 

Пререквизиттер Педагогика, психология 

Курс/пән мазмұны Биологияны оқыту теориясы мен әдістемесінің жалпы сұрақтары. 

Жалпы орта білім беру мекемелерінде биологияны оқытудың негізгі 

мақсаттары мен міндеттері. Биологияның мектеп курсының мазмұны 

мен құрылымы. Биологияны оқыту әдістері. Биологияны оқытудың 

заманауи концепциялары, тәсілдері мен технологиялары. Биология 

бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру формалары. Биологияны 

оқытудың материалдық базасы. Биология мұғалімінің оқу-тәрбие 

жұмысының нәтижелерін жоспарлау және бақылау. Биологияны 

оқыту әдістемесінің жеке сұрақтары. Негізгі мектептің биология 

курсын ғылыми-әдістемелік талдау. 6-11 сыныптарда биология 

бӛлімдерін оқыту әдістемесі. Жалпы білім беру және бейіндік 

деңгейде Биологияны оқыту әдістемесі. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: 

Академия, 2012.- 368с. 

2. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176с. 

3. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии : учеб. для вузов / 

М. А. Якунчев, И. Ф. МаҚРинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Академия, 2014.- 336 с. 



4. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

әдістемелері : оқу құралы. – Алматы : «Қазақ университеті», 2013. – 

260 бет.  

5. Шарипханова А.С., Шайымова Б.М. Дарынды оқушымен жұмыс 

жүргізу : олимпиада, факультативтік сабақ, ғылыми жоба : оқу-

әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2011.-108 бет. 

6. Жиреншина К. А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-

орысша-қазақша сӛздігі.- Алматы : Қазақ университеті,2013.-304 бет. 

7. Қазақстанның сулы-батпақты жерлерінің ӛсімдіктері: мұғалімдер 

мен мектеп оқушыларына арналған әдістемелік оқу құралы / құраст. 

А.А.Иващенко, С.А. Потапенко.- Астана, 2010.-92 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Химияны оқыту әдістемесі 

Пәннің коды MPH -3302 

Пәннің түрі ПД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Шаихова Б.К., п.ғ.к.  Тантыбаева Б.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында ХПХ-ның ғылыми-

теориялық және практикалық жетістіктерімен танысу, студенттерді 

мектепте химияны оқыту процесінің негізін: оқытудың қазіргі 

заманғы технологиялары негізінде оқушыларды тәрбиелеу және 

дамыту мақсаты, принциптері, мазмұны мен құрылымы, 

ұйымдастыру формалары, әдістері мен құралдары, ұйымдастыру 

формалары, әдістері мен құралдары туралы білумен қаруландыру.; 

химия мұғалімі рӛлінде кәсіби қызметке әдістемелік дайындық 

жүйесінде кәсіби білім беру бағдарламасының түрлі блоктарын оқу 

кезінде алынған студенттердің білімі мен іскерлігін азаматтық 

ұстанымды қалыптастыруға, түзетуге және біріктіруге ықпал ету. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Педагогика, психология 

Курс/пән мазмұны Химияны оқыту теориясы мен әдістемесінің жалпы сұрақтары. 

Жалпы орта білім беру мекемелерінде химияны оқытудың негізгі 

мақсаттары мен міндеттері. Мектеп химия курсының мазмұны мен 

құрылымы. Химияны оқыту әдістері. Химияны оқытудың заманауи 

концепциялары, тәсілдері мен технологиялары. Химия бойынша оқу 

сабақтарын ұйымдастыру формалары. Химияны оқытудың 

материалдық базасы. Химия мұғалімінің оқу-тәрбие жұмысының 

нәтижелерін жоспарлау және бақылау. Химияны оқыту әдістемесінің 

жеке сұрақтары. Негізгі мектептің химия курсын ғылыми-әдістемелік 

талдау. 8-11 сыныптарда химия бӛлімдерін оқыту әдістемесі. Жалпы 

білім беру және бейіндік деңгейде химияны оқыту әдістемесі. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Химия : жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған 

оқулық.- Ӛңд., толық. 2- бас. /Н. Нұрахметов, К. Сарманова, К. 

Жексембина; ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: 

Мектеп, 2009.-208 бет. 

2. Жұмаділова Р., Әлімжанова С. Химия : жалпы білім беретін 

мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына 

арналған оқулық /ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Ӛңд. 

Толық. 2-ші бас.-Алматы : Мектеп, 2011.-208 бет. 

3. Нурахметов , Н. Н. Химия: метод. руководство : пособие для 

учителей 10 кл. общественно-гуманитар. общеобразоват. шк. / Н. Н. 

Нурахметов, К. Б. Бекишев, Н. А. Заграничная. - 2-е изд. - Алматы : 



Мектеп, 2010. - 92 с. 

4. Тантыбаева Б.С. Химиядан студенттер білімін бақылау : 

монография.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2012.-118 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу 

Пәннің коды OPNI -3303 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Афанасенкова И.В., PhD Ныкмуканова М.М. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Химиялық экспериментті жоспарлау және ұйымдастыру 

заңдылықтарын зерттеу: зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін 

анықтау, таңдалған мәселенің ӛзектілігін негіздеу, ғылыми 

зерттеулердің қазіргі жағдайын зерттеу, экспериментті жоспарлау 

әдістерін таңдау.  

Пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жоғары математика, физика 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны келесі бӛлімдерден тұрады: химиялық 

экспериментті жоспарлау және ұйымдастыру заңдылықтары: 

зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтау, таңдалған мәселенің 

ӛзектілігін негіздеу, ғылыми зерттеулердің қазіргі жағдайын зерттеу, 

экспериментті жоспарлау әдістерін таңдау. Курс ӛлшеу саласындағы 

негізгі ұғымдарды, қажетті дәлдікті қамтамасыз ету әдістері мен 

құралдарын қарастырады, сондай-ақ метрология, стандарттау және 

сертификаттау саласындағы ҚР заңнамасының негіздерін зерттейді. 

Ӛлшеу құралдары мен әдістеріне ғылыми-техникалық құжаттаманы 

пайдалануға үйретеді;  ӛлшеу құралдарын тексеру принциптері; 

түзету әдістері. Студент алынған талдау нәтижелерін математикалық, 

графикалық ӛңдеу дағдыларын меңгереді. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Афанасенкова, И. В. Формирование исследовательских умений 

студентов-химиков: моногр. / И. В. Афанасенкова; М-во образования 

и науки ҚР.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.- 166 с. 

2. Науковедческие исследования: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т науч. 

информации по обществ. наукам; [отв. ред. А. И. Ракитов] .- М.: [б. 

и.] , 2010.- 204 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Курс/пән/юнита атауы  Биометрия негіздері 

Пәннің коды BN -3211 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Кабатаева Ж.К. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

Биологиялық және медициналық құбылыстарды талдау әдістерін 

зерттеу, статистикалық ойлауды дамыту, экспериментті жоспарлау 



құзіреттіліктер) және эксперименттер мен бақылаулар деректерін математикалық 

ӛңдеудің барабар әдістерін таңдау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

Білуге тиіс: бас жиынтық бірліктерінің таралу сипатына байланысты 

іріктеуді алу тәсілдері; деректерді реттеу – Вариациялық қатарларды 

құру, олардың графикалық бейнесі; негізгі параметрлердің кӛмегімен 

жиынтықтың сипаттамасы; жиынтықтарды салыстыруды жүргізу; 

кӛрсеткіштер айырмашылықтарының дұрыстығын анықтау; 

дисперсиялық талдау негіздері. 

Меңгеру: корреляциялық талдау жүргізу, белгілер мен процестер 

арасындағы ӛзара байланыс орнату. 

Дағды: алынған білімді ғылыми зерттеу нәтижелерін математикалық 

ӛңдеу үшін қолдану 

Пререквизиттер Мектептегі математика және биология курстары. 

Курс/пән мазмұны Биометрияның пәні мен негізгі ұғымдары. Белгілері және олардың 

қасиеттері. Белгілердің жіктелуі. Бақылау нәтижелерінің ӛзгеру 

себептері. Бастапқы деректерді топтастыру тәсілдері. Кестелер, 

статистикалық қатарлар, Вариациялық қатарларды құру техникасы, 

Вариациялық қатарлардың графиктері. Түрленетін объектілердің 

негізгі сипаттамалары. Орташа шамалар. Вариация кӛрсеткіштері. 

Түрленудің сипаты. Кездейсоқ оқиғалар. Оқиғалар ықтималдығы 

және оның қасиеттері. Негізгі параметрлерді таңдау әдісі және 

бағалау. Бас жиынтық және таңдау. Аралық бағалау. Бағалаудың 

нақтылық критерийлері. Статистикалық гипотезалар және оларды 

тексеру. Параметрлік ӛлшемдер. Параметрлік емес ӛлшемдер. 

Биологиялық белсенді заттарды бағалау. Дисперсиялық талдау. 

Корреляциялық талдау. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Ӛтесінов Ж. Эмбирология, биометрия, биофизика: оқу құралы. – 

Алматы : Эверо. Т. 1. -2016. -332 бет. 

2. Аубакиров Х.Ә. Биометрия: оқулық.- Алматы: Дәуір, 2011.-408 

бет. 

3. Бегімқұл Б.К. Биометрия: оқулық.- толық. және қайта ӛңд. 2-ші 

бас.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-347 бет. 

4. Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж., Даулетбаева С.Б. Биологиялық 

статистика: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-102 бет 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Биохимия молекулалық биология негіздерімен 

Пәннің коды BOMB -3212 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Ескалиев А.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Биохимия және молекулалық биологияның теориялық негіздерін 

оқып үйрену. Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу 

құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Аналитикалы, органикалық химия, биология 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны келесі бӛлімдерден тұрады: жануарлар 

организмдерінің құрамы және оларға заттар мен энергияның 

түрленуі. Организмдердің, тамақ ӛнімдерінің химиялық құрамы және 

олардың ӛзара байланысы. Жануарлар организмдерінің биохимиялық 

процестерін зерттеу. Молекулалық деңгейде биохимиялық 

объектілерді талдаудың негізгі әдістері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бейсебеков М.Қ., Халменова З.Б. Биохимия негіздері және 

биологиялық белсенді жүйелер синтезі: оқу-әдістемелік құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-50 бет. 



2. Биохимия: учеб. для вузов / [В. Г. Щербаков и др] ; под ред. В. Г. 

Щербакова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 472 с. 

3. Қыдыржанова А.А. Биологиялық химия: оқулық.- Қарағанды : 

Ақнұр, 2012.-380 бет. 

4. Сейтембетов Т.С., Тӛлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.  Биологиялық 

химия : оқулық / жалпы ред. бас. С.М.Әдекенов.-Алматы : Эверо, 

2014.-422 бет. 

5. ЕсіҚРепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы : оқу 

құралы. - Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

6. Тұртабаев С.Қ., Кабдрахимова А.К., Еримова А.Ж. Биохимия 

негіздері : оқулық биология мамандықтарының студ. арналған.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 336 бет. 

7. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Пәннің коды PK(R)Ya -3220 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Оразова С.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттердің кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру, оларға орыс тілді кәсіби ортаға ықпалдасуға және 

кәсіби орыс тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы 

ретінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттер Қазақ, орыс және шет тілінің мектеп курсы. 

Курс/пән мазмұны Қазақ (орыс) тілінің арнайы дыбыстары. Ауызекі сӛйлеу тілінің есту 

қабылдауының ерекшеліктері. Мамандық бойынша лексикалық және 

терминологиялық минимум. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі: 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бӛлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған): оқу 

құралы.- Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-

104 бет. 

3. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих 

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

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

5. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

6. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. Ермакова В. И. Русский язык: учебное пособие  / В. И. Ермакова ; 

М-во образования и науки ҚР. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 



Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Пәннің коды POIYa -3221 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Аубакирова Р.А. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Кәсіби-бағытталған шет тілді сӛйлеудің барлық формаларын 

жетілдіру, сонымен қатар химия саласындағы болашақ мамандардың 

коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамыту. 

Пререквизиттер Пәнді оқу нәтижесінде студенттер ағылшын тілінде кәсіби 

терминдерді қолдануға және әртүрлі бейіндегі сӛздіктерді пайдалана 

отырып және пайдаланбай арнайы мәтіндерді аудару кезінде тілдік 

құралдарды іріктеуге құзыретті болуы тиіс. 

Курс/пән мазмұны Мектептің ағылшын тілі курсы, мектептің химия курсы 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu: deutsch im Alltag lehr-und 

Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit 

S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2013. - 256 p. 

2. Murphy, R. Essential Grammar in Use: 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. 

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

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

4. 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. 

5. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік: оқу құралы .- Ӛскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-180 бет. 

6. Physical and Inorganic Chemistry / J. Barthel/-[репринт. изд. 1983 г.].- 

Berlin : Springer – Verlag, [2016].- 195 p. 

7. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2014]. - 176 р. 

8. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2016]. - 176 р. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекі, ішінара-іздестіру, рактикалық 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Инклюзивті білім беру 

Пәннің коды IO -3222 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 2, ЕСTS – 3 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Смаилова Ж.У. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Инклюзивті білім берудің негізгі ұғымдарын меңгеру, инклюзия 

жағдайында оқыту процесінің психологиялық-педагогикалық 

заңдылықтарына құндылық қатынасын қалыптастыру. 

Пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Психология, білім берудегі менеджмент, тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі, педагогика. 



Курс/пән мазмұны Инклюзивті білім беру субъектілерінің психологиялық-

педагогикалық сипаттамасы. Инклюзивті білім беру ортасында 

денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

жалпы мәселелері. Инклюзивті білім беру субъектілерін 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу. Инклюзивті білім беру 

педагогының кәсіби мәдениетін қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық негіздері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Арнайы педагогика: оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - Қарағанды 

: ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет. 

2. Инклюзивті білім беру негіздері: оқу құралы / А. Искакова [және т. 

б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет. 

3. Жубакова, С. С. Теория и практика инклюзивного образования: 

учеб. пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 с. 

4. Жубакова, С. С. Инклюзивное образование: учебно-метод. пособие 

/ С. С. Жубакова, Б. С. Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 100 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Табиғи қосылыстардың химиясы және органикалық және 

биоорганикалық молекулалардың сараптамасы 

Пәннің коды HPSEOBM -3307 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 ж. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., п.ғ.к.  Даутова З.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттерді бірқатар физиологиялық маңызды табиғи 

қосылыстардың қасиеттерін зерттеуге арналған биоорганикалық және 

бионеорганикалық химияның бірқатар бӛлімдерімен таныстыру. Курс 

студенттердің осы қосылыстардың тірі ағзаларында молекулалық 

негіздері саласындағы білімдерін кеңейтуге бағытталған. 

Оқу нәтижесінде студент:  

- биоорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, Фармация, тамақ 

ӛнеҚРәсібінде және т. б. одан әрі қолдану мақсатында табиғи 

қосылыстарды талдау және зерттеу аспектілерін білу. 

- тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізудің барлық ережелерін 

сақтай отырып, табиғи және синтетикалық текті функционалдық 

қосылыстарды синтездеу және талдау жүргізу. 

- дағдысы болу керек: алынған нәтижелерді сауатты және нақты 

статистикалық ӛңдеу, қорытындыларды тұжырымдау. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған.. 

Пререквизиттер Органикалық, коллоидты, физикалық химия. 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны келесі бӛлімдерден тұрады: табиғи қосылыстардың 

биологиялық белсенділігінің құрамы: терпеноидтар, стероидтар, 

алкалоидтар, флаваноидтар. Қоршаған орта жағдайының тіршілік 

процестеріне және метаболизмнің негізгі принциптеріне әсері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

2. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- 

М.: КолоС, 2008.- 118 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 



университеті, 2013.-303 бет. 

5. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

6. Даутканова Д. Р. Азық -түлік ӛндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - 

Алматы : Альманах, 2016. - 116 бет. 

Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік ӛнімдерінің жалпы технологиясы: оқу 

құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Табиғи қосылыстар химиясы 

Пәннің коды HPS -3305 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2020 г. 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., Медеубаева Б.З. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Табиғи қосылыстардың құрамы мен қасиеттерін және биологиялық 

белсенділігін зерттеу: терпеноидтар, стероидтар, алкалоидтар, 

флаваноидтар. Қоршаған орта жағдайының тіршілік процестеріне 

және метаболизмнің негізгі принциптеріне әсерін ашу.  

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жалпы, бейорганикалық, аналитикалық, физикалық химия. 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны кӛмірсулардың, липидтердің, порфириндердің, 

дәрументер мен антибиотиктердің химиялық құрылысы, оларды 

синтездеу және талдау әдістері, олардың негізінде жаңа заманауи 

дәрілік препараттарды жасау мақсатында олардың физико-химиялық 

қасиеттері туралы мәліметтерден тұрады. Пәнді меңгеру нәтижесінде 

білім алушы тірі организмдерде болатын процестердің химиялық 

мәні мен механизмдері туралы түсінікке ие болуы тиіс.; жасушаның 

қызмет етуінің молекулалық механизмдерін зерттеудің химиялық 

құралдарын жасауға, жаңа дәрілік заттарды құрудың геномдық және 

постгеномдық технологияларына, оларды атаулы жеткізу жүйелеріне, 

әлеуметтік маңызы бар ауруларды анықтау үшін диагностикумдарды 

әзірлеуге, тәжірибелік медицинаның қажеттілігі үшін биосыйымды 

материалдарды алу технологияларын дамытуға қатысты табиғи 

қосылыстардың қазіргі заманғы химиясының ӛзекті бағыттары 

туралы. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

2. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- 

М.: КолоС, 2008.- 118 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

5. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

6. Даутканова Д. Р. Азық -түлік ӛндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - 

Алматы : Альманах, 2016. - 116 бет. 

7. Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік ӛнімдерінің жалпы технологиясы: 



оқу құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 

бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Талдаудың физика-химиялық әдістері 

Пәннің коды FHMA -3203 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Афанасенкова И.В., Мукажанова Ж.Б. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Талдаудың химиялық және физика-химиялық әдістерінің теориялық 

негіздері туралы түсінік беру. Химиялық және физико-химиялық 

талдау әдістерін практикада қолдана білуді дамыту. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: 

- Талдаудың физика-химиялық әдістерінің жіктелуі; 

фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия, жұқа қабатты, газ-

сұйық және тиімділігі жоғары сұйық хроматография, масс-

спектрометрия, атомдық-абсорбциялық спектрометрия, эмиссиялық 

спектралды талдау, ЯМР және ЭПР-спектрометрия, флуоресцентті 

спектроскопия, талдаудың электрофоретикалық әдістері, 

Центрифугалау, талдаудың әртүрлі физика-химиялық әдістерінің 

қолданылу саласы мен мүмкіндіктері, химиялық және химиялық 

әдістермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.және 

жабдықтар.  

Талдау құрал-жабдықтарымен жұмыс істеу; талдау құрал-

жабдықтарымен жұмыс істеу; талдаудың әртүрлі физика-химиялық 

әдістерін пайдалана отырып алынған нәтижелерді интерпретациялау; 

Меңгеруі керек: биохимиялық экспериментті талдаудың әртүрлі 

физика–химиялық әдістерінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып 

орындау дағдысы; ӛлшеу нәтижелерін математикалық ӛңдеу әдістері. 

Пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жалпы химия, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

Органикалық, физикалық, коллоидтық химия, биохимия. 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны Талдаудың физика-химиялық әдістерінің теориялық 

негіздерін оқытуды қарастырады. Физиканың, химияның, 

математикалық статистиканың тиісті бӛлімдерінен білімдерін тарта 

отырып, физико-химиялық талдау әдістері бойынша зертханалық 

жұмыстарды орындау пәнаралық байланыстарды орнатуға ықпал 

етеді, студенттердің ӛзіндік жұмыс дағдыларын дамытады, жұмысты 

оқу есептері курстық және дипломдық жұмыстарға ауысатындай етіп 

құруға мүмкіндік береді. Бұл пән студенттерді физика-химиялық 

эксперименттің әртүрлі әдістерімен қаруландыруы, эксперименталды 

жұмыс тәжірибесін игеруі және теориялық білімді практикада жүзеге 

асыруы тиіс. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. 

Селеменева и В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

416 с. 

4. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования ҚР.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 



5. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов 

в гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. Бирман, 

М. З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с. 

6. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 

507 с. 

7. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / 

Ю. Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

304 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Курс/пән/юнита атауы  Талдаудың электрохимиялық әдістері 

Пәннің коды EMA -3204 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Мукажанова Ж.Б., Медеубаева Б.З. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

"Электрӛткізгіштік", "электролиттер" ұғымдарын жан-жақты зерттеу, 

талдаудың электрохимиялық әдісі ретінде "кондуктометрия" ұғымын 

қалыптастыру, химиялық реакциялардың жылдамдығы мен тәртібін, 

әртүрлі факторлардың реакция жылдамдығына әсерін зерттеу, беттік 

құбылыстардың мәнін, адсорбциялық процестерді, электрохимия мен 

электролиз элементтерін зерттеу.  

Пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Пәнді оқыту математикалық, химиялық және физикалық пәндер 

бойынша білімге негізделеді. 

Курс/пән мазмұны Электролиттік диссоциация теориясы (ЭДТ). Электролит 

ерітінділерінің электр ӛткізгіштігі. Иондардың қозғалысы және 

тасымалдау саны. Заң Кольрауша. Кондуктометрия. Электролит 

ерітінділерінің электр ӛткізгіштігі. Иондардың қозғалысы және 

тасымалдау саны. Химиялық реакциялардың жылдамдығы мен 

тәртібі. Факторлардың реакция жылдамдығына әсері. Беттік 

құбылыстар. Электролиз. Электролиз заңдары. Гальваникалық 

элемент. Электродтық тепе-теңдік. Электродты потенциалдар. Электр 

қозғаушы күш (ЭДС). 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. 

Селеменева и В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

416 с. 

4. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования ҚР.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

5. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов 

в гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. 

Бирман, М. З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 

464 с. 

6. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 

507 с. 



7. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / 

Ю. Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

304 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Курс/пән/юнита атауы  Химиялық технология 

Пәннің коды HT -3204 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 4, ЕСTS – 7 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к.. Аубакирова Р.А., Оразова С.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттерді жаппай ӛнеҚРәсіптік ӛндіріске қолданылатын 

технологияның қорытынды есептерін шешу үшін химиялық, 

физикалық және технологиялық ғылымдар заңдылықтарын 

пайдаланудың жалпы әдістері мен тәсілдерімен, қазіргі заманғы 

ӛнеҚРәсіптік ӛндірістің ұйымдастырылуымен және оның 

экономикасымен таныстыру. 

Пән кәсіби, зерттеу, технологиялық құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған.. 

Пререквизиттер Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия. 

Курс/пән мазмұны Маңызды технологиялық ұғымдар мен анықтамалар. Материалдық 

және энергетикалық ағындардың қозғалыс сұлбалары. Рационалды 

ӛндірістік процеске қойылатын экономикалық, экологиялық талаптар. 

Технология үшін термодинамикалық және кинетикалық 

заңдылықтардың маңызы. Реакцияларды жылдамдату және 

баяулатудың технологиялық тәсілдері. Катализ. Энергия түрлері мен 

кӛздері. Шикізаттың негізгі түрлері мен ресурстары. Минералды 

шикізатты байыту. Суға қойылатын ӛнеҚРәсіптік және санитарлық 

талаптар. Отын туралы жалпы мәліметтер. Отынды ӛңдеу әдістері. 

Елдің энергетикалық теңгеріміндегі мұнайдың рӛлі. Мұнай және 

мұнай ӛнімдерін ӛндіруге, тасымалдауға және ӛңдеуге байланысты 

экологиялық проблемалар және оларды шешу жолдары. Аммиак 

синтезі.  Азот қышқылын ӛндіру. Азот тыңайтқыштарын ӛндіру. 

Құрамында күкірт бар шикізаттың түрлері. Күкірт қышқылын ӛндіру.   

Әртүрлі технологиялық процестердің экологиялық мәселелерін шешу 

жолдары. Қалдықсыз ӛндірісті құру шарттары. Ӛндіріс қалдықтарын 

сараптау. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының 

студенттеріне арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 256 бет. 

2. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 296 бет. 

3. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- 

Тау с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., 

Бектуров А. Б. // Ученые зап. Кзыл-Ординского пед. ин- та.- Кзыл- 

Орда, 2001. 

4. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие 

/ Ю. К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. 

Кабдрахманова.- Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

5. Қайырбеков Ж.Қ., Әубәкіров Е.А., Мылтықбаева Ж.К. Жалпы 

химиялық технология: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 



2009.-244 бет. 

6. Химиялық технология негіздері: оқулық / Ы.Қ. Тойбаев, Қ. А. 

Жұбанов, Ү.Ә.Садықов, Ә.Қ.Қоқанбаев, Ж.Х.Ташмұхамбетова ; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Дәуір, 2011.-296 

бет. 

7. Хейфец, Л. И Химическая технология. Теоретические основы: 

учеб. пособие для вузов / Л. И. Хейфец, В. Л. Зеленко. - М.: 

Академия, 2015. - 464 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Физикалық және коллоидтық химия 

Пәннің коды FKH -3203 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 г. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 4, ЕСTS – 7 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Тантыбаева Б.С., Медеубаева Б.З. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Физикалық және коллоидтық химияның негізгі ұғымдарын, 

теориялық негіздерін оқып үйрену, нақты есептерді шешу үшін 

теориялық білімді қолдану. Студенттерді дисперсті жүйелердегі 

сыртқы құбылыстар мен денелердің дисперсті жағдайы туралы қазіргі 

заманғы оқу негіздерімен таныстыру. Осы шекаралық Білім 

саласының іргелі теориялық және эксперименталдық негіздері 

туралы нақты түсінік беру. Дисперсті жүйелердің ерекшеліктерін 

анықтайтын беттік құбылыстарды қарастыру. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жалпы химия, аналитикалық химия, бейорганикалық химия 

Курс/пән мазмұны Химиялық термодинамика, фазалық тепе-теңдік және физика-

химиялық талдау, электролиттер және неэлектролиттер ерітінділері, 

Химиялық кинетика және катализ, электрохимия, оқу есептерін шешу 

процесінің психологиялық-педагогикалық аспектілері, шешу 

құрылымы, осы процесті Алгоритмдеу, есептерді шешу тәсілдері мен 

әдістерін анықтау. Дисперсті жүйелердің спецификалық 

ерекшеліктері. Дисперсті жүйелердің жіктелуі. Коллоидты жүйелерді 

зерттеудің оптикалық қасиеттері мен оптикалық әдістері 

(ультрамикроскопия, нефелометрия, турбидиметрия). Фазалар 

бӛлімінің әртүрлі шекараларындағы Адсорбция. Топырақтану мен су 

тазалаудағы алмаспалы адсорбцияның рӛлі. Электрохимия және 

дисперсиялық жүйелердің тұрақтылығы. Дисперсті жүйелердің 

құрылымдық-механикалық қасиеттері. Қоршаған ортаны қорғаудың 

коллоидтық-химиялық негіздері: дисперсиялардың спонтанды және 

мәжбүрлі бұзылуы; дисперсияларды бұзудың механикалық әдістері. 

Дисперсияны бӛлу әдістері: микрофлотация және сүзу; коагулянттар 

мен флокулянттарды қолдану. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық және коллоидтық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен.-Алматы : 

Дәуір, 2011.- 488 бет. 

2. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования ҚР.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

3. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-Ӛңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 

296 бет. 

4. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және химиялық 

аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы : оқулық / 



ауд. З,А, Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Экологиялық химия 

Пәннің коды EH -3305 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Қоршаған ортадағы химиялық қосылыстардың трансформациясын 

зерттеу, осындай ӛзгерістердің ықтимал салдарын болжау және 

экологиялық талаптарды ескере отырып шешім қабылдау 

дағдыларын қалыптастыру.  

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Бейорганикалық, органикалық химия 

Курс/пән мазмұны Экодиагноз және экологиялық алдын алу. Қоршаған ортадағы 

химикаттың мазмұны және ӛндіріс кӛлемі, қолдану саласы, қоршаған 

ортада таралуы; ыдырау қабілеттілігі және тұрақтылығы. Ластаушы 

заттардың табиғи ортаға айналуының химиялық негіздері. Қоршаған 

ортадағы органикалық қосылыстар, олардың тірі организмдерге әсері.  

Координациялық қосылыстар химиясы және олардың экологиялық 

химиядағы рӛлі. Экологиялық жүйелердің экологиялық-химиялық 

сипаттамасы. Атмосфераның, су ортасының, топырақтың 

экологиялық химиясы.   Химиялық ӛндірістердің және олардың 

ӛнімдерінің қоршаған ортаға әсері. Қоршаған ортаны қорғау 

технологиясы. Тірі және жансыз табиғаттағы экологиялық-химиялық 

процестерді зерттеудің эксперименталды әдістері және қоршаған орта 

объектілерін бақылау әдістері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы, жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет. 

2. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. 

Т.И.Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для 

вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2013. - 160 с. 

5. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

6. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Топырақ химиясы 

Пәннің коды HP -3306 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 



Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттерді негізгі ұғымдармен таныстыру, білімнің осы саласының 

іргелі теориялық және тәжірибелік негіздері туралы нақты түсінік 

беру.  

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жалпы, бйорганикалық, аналитикалық, физикалық химия 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны: ӛсімдік шикізаты мен топырақтың түрлік және 

химиялық құрамын зерттеу, ӛсімдік шикізаты мен топырақты талдау 

әдістері; топырақтың химиялық құрамын жүйелі талдау. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для 

вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2013. - 160 с. 

2. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

3. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

4. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342 с. 

5. Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. Тонкопий, Н. П. 

Ишкулова, Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева.- Алматы: Экономика, 

2011.- 378 с. 

6. Экология: Учеб. пособие / под ред. А. В. Тотая.- М.: Юрайт, 2011.- 

407 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Табиғи орта күйін бақылау және экологиялық мониторинг 

Пәннің коды KSPSEM -3306 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Мукажанова Ж.Б., Оразова С.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Қоршаған орта мониторингінің негізгі принциптерін және 

экологиялық аудитті қарау, мониторинг кезінде пайдаланылатын 

мониторинг түрлерін, химиялық, экологиялық әдістерді зерделеу, 

экологиялық аудитті жүргізу тәртібі мен әдістерін, жіктеуді қарау. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, 

экологиялық химия 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны келесі бӛлімдерден тұрады: қоршаған орта 

мониторингі мен экологиялық аудиттің негізгі принциптері. 

Мониторинг кезінде қолданылатын мониторинг түрлері, химиялық, 

экологиялық әдістер. Экологиялық аудитті жіктеу, жүргізу тәртібі 

және әдістері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Экологический мониторинги экологическая экспертиза: учеб. 

пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; 

М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 с. 

2. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. 

пособие для вузов / И. О.  Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 



3. Бигалиев, А. Б. Общая экология: учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 162 

с. 

4. Маринченко А. В. Экология: учеб. пособие / А. В. Маринченко.- 

4-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2010.- 328 с. 

5. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг: учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Гераськина, Е. 

И. Сарапульцевой. - М. : Академия, 2010. - 207 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Ӛсімдіктер мен жануарлар физиологиясы 

Пәннің коды FKH -3307 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Карменова Б.К., Абилова М.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттерді ӛсімдіктер мен жануарлар организміндегі 

физиологиялық-биохимиялық үрдістер туралы қазіргі және 

қолданбалы түсініктермен, реттеу механизмдерімен және тірі 

организмдердің қоршаған ортамен қарым-қатынасының негізгі 

заңдылықтарымен таныстыру. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Биологияға кіріспе 

Курс/пән мазмұны Биологиялық ғылымдар арасында пәннің пайда болу кезеңдері, орны 

және маңыздылығы; ӛсімдіктер физиологиясының негізгі ұғымдары 

мен терминдері; жануарлармен салыстырғанда метаболизм мен 

құрылым ерекшеліктері; ӛсімдіктердің синтетикалық қабілеті; ӛсімдік 

клеткасының физиологиясы, пластидтердің және митохондрийдің 

пайда болуының симбиотикалық теориясы; клетканың және тұтас 

ӛсімдіктің су режимі; жердегі фотосинтез процесінің бірегей рӛлі; 

Фотосинтездің фотофизикалық және фотохимиялық процестерінде 

энергияның пайда болуы; Кальвин цикліндегі СО2 ассимиляциясы, 

СО2 С3 –, С4 - және САМ-ӛсімдіктердің берілуі және метаболиттер; 

ӛсімдіктердің энергия мен ассимилянттардың кӛзі ретінде тыныс 

алуы; ӛсу физиологиясы, меристемалар, фитогормондар; ӛсу 

мерзімділігі, тыныштық; ӛсімдіктердің қозғалысы; тұқымдардың ӛсу 

механизмдері, гүлденуге, жеміс беруге, қартаюға кӛшу; қабаттану, 

фотопериодизм құбылыстары; ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуы үшін 

қажетті минералдық қоректену, макро және микроэлементтер; тамыр 

жүйесінің сіңіргіш, ӛткізуші және синтетикалық рӛлі; заттардың 

ӛсімдік бойынша қозғалысы; ӛсімдіктердің сыртқы ортаның қолайсыз 

жағдайларына тұрақтылығы; физиологиялық процестердің 

интеграциясы және оның ӛсімдіктердің ӛнімділігімен байланысы; 

ескерту. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Биология с основами экологии: учеб. для вузов / под ред. А. С. 

Лукаткина. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 397 с. 

2. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу 

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

3. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Ӛскемен : 

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

4. Бигалиев А. Б. Биоэкология: оқулық. - Алматы : Эверо, 2013. - 276 

бет. 

5. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 4-е, доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 

2010. - 510 с. 



6. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; 

под ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Мектептегі химиялық экспериментті ұйымдастыру 

Пәннің коды OShHE -4301 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Афанасенкова И.В., п.ғ.к.  Даутова З.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Бұқаралық ақпарат құралдарын, ғылым мен техниканың заманауи 

жетістіктерін кеңінен қолдану, оқу процесіне оқытудың жаңа 

техникалық құралдары мен белсенді әдістерін енгізу негізінде оқыту 

сапасын арттыру. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Математика, физика, органикалық және бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері, аналитикалық химия, химияны оқыту әдістемесі 

Курс/пән мазмұны Танымда эксперименттің рӛлі. Мектептегі химиялық эксперименттің 

жабдықтары. Реактивтер мен аспаптардың қажетті жиынтығы. Орта 

мектепте химия пәнінен зертханалық жұмыстарды және практикалық 

сабақтарды ӛткізу ерекшеліктері. Қауіпсіздік техникасы. 

Демонстрациялық тәжірибелерді ӛткізудің негізгі принциптері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл 

общеобразоват.школ. / Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, 

К.М.Джексембина, - Алматы: Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – 

Алматы: Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник 

для 7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. 

- 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

основного среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 

102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

общего  среднего образования (10-11классы общественно-

гуманитарного и естественно-математического направлений) 

общеобразовательной школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 



зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Мектепте химиялық эксперимент жүргізу әдістемесі 

Пәннің коды MPShHE -4301 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Шаихова Б.К., п.ғ.к.  Тантыбаева Б.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Бұқаралық ақпарат құралдарын, ғылым мен техниканың заманауи 

жетістіктерін кеңінен қолдану, оқу процесіне оқытудың жаңа 

техникалық құралдары мен белсенді әдістерін енгізу негізінде оқыту 

сапасын арттыру. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Математика, физика, органикалық және бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері, аналитикалық химия, химияны оқыту әдістемесі. 

Курс/пән мазмұны Пән мазмұны келесі бӛлімдерден тұрады:танымдағы эксперименттің 

рӛлі. Мектептегі химиялық эксперименттің жабдықтары. Реактивтер 

мен аспаптардың қажетті жиынтығы. Орта мектепте химия пәнінен 

зертханалық жұмыстарды және практикалық сабақтарды ӛткізу 

ерекшеліктері. Қауіпсіздік техникасы. Демонстрациялық 

тәжірибелерді ӛткізудің негізгі принциптері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл 

общеобразоват.школ. / Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, 

К.М.Джексембина, - Алматы: Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – 

Алматы: Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник 

для 7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. 

- 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

основного среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 

102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

общего  среднего образования (10-11классы общественно-

гуманитарного и естественно-математического направлений) 

общеобразовательной школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Жалпы химиядан есеп шығару 

Пәннің коды RZOH-4302 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 



Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Шаихова Б.К., п.ғ.к.  Тантыбаева Б.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Жалпы химия бойынша есептерді шешуге жалпы әдістемелік 

талаптар беру. Жалпы химия бойынша есептерге талдау жүргізу. 

Есептерді шешу тәсілдері. Сабақта есептерді қолдану әдістемесі. 

Есептерді шешу кезінде пәнаралық ақпаратты қолдану. Жоғары 

күрделілік және химиялық олимпиадалар есептерін шешуге оқыту 

әдістемесі. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

органикалық, физикалық химия. 

Курс/пән мазмұны Пәнде: жалпы химия курсындағы есептік есептердің жіктелуі мен 

орны, жалпы курстың бағдарламасында қарастырылған негізгі 

есептердің шешімін қарастырады; күрделі және эксперименталды 

есептерді шешу әдістемесі қарастырылады.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / 

Н. Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-

практ. Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Бабкова.- 14-е изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

3. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

4. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің 

ғылыми кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. 

Ибатаев. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

5. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Ӛрлеу», 2013. – 141 бет. 

6. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай 

тест есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Мектепте сандық есептерді шығару әдістемесі 

Пәннің коды MOShRR -4302 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Шаихова Б.К., п.ғ.к.  Тантыбаева Б.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Күрделенген химиялық есептерді шешуге әдістемелік талаптар беру. 

Химиялық есепке талдау жүргізу. Күрделенген химиялық есептерді 

шешу тәсілдері. Химия сабақтарында және олимпиадаларға 

дайындық кезінде есептерді қолдану әдістемесі. Есептерді шешу 

кезінде пәнаралық ақпаратты қолдану.  

Оқу нәтижесінде студент: 

Білуі керек: химиялық есептерді шешуге және ресімдеуге қойылатын 

жалпы әдістемелік талаптар  

Есептерді шешу кезінде пәнаралық білімді қолдану 

Дағды: әртүрлі типтегі есептерді шешу тәсілдері бойынша, ӛзіндік 

жұмыс дағдыларын меңгеру. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

органикалық, физикалық химия 



Курс/пән мазмұны Пән құрамында: химия курсында есептік есептердің жіктелуі мен 

орны, курстың Бағдарламасында қарастырылған негізгі есептердің 

шешімін қарастырады; күрделі есептер мен эксперименталды 

есептерді шешу әдістемесі келтірілген. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / 

Н. Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-

практ. Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Бабкова.- 14-е изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

3. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

4. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің 

ғылыми кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. 

Ибатаев. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

5. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Ӛрлеу», 2013. – 141 бет. 

6. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай 

тест есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Жалпы генетика 

Пәннің коды OG -4309 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Абилова М.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттерде тірі организмдер мысалында ағзалардың тұқым 

қуалаушылығы мен ӛзгергіштігінің негізгі заңдылықтарын зерттеу 

негізінде классикалық және қазіргі заманғы генетика туралы 

теориялық білімді қалыптастыру, тұқым қуалайтын ақпараттың 

берілу ерекшеліктерін анықтау, тірі организмдердің генетикалық 

қасиеттерін зерттеу әдістері және студенттердің модельді 

генетикалық эксперименттерді талдау барысында теориялық 

материалды бекіту, зерттелетін бӛлімдер бойынша әртүрлі деңгейдегі 

Генетикалық есептерді шешу.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

Білуге тиіс: тұқым қуалаушылық және ӛзгергіштіктің материалдық 

негіздері туралы, тұқым қуалаушылық ақпаратты іске асырудың 

молекулалық механизмдері туралы, белгілердің тұқым қуалаушылық 

заңдылықтары, ағзалардың бағытталған ӛзгеру мүмкіндіктері мен 

жолдары туралы негізгі түсінік.  

Практикалық және зерттеу қызметінде генетика білімін қолданады. 

Дағдысы болу керек: тәжірибе қою, генетикалық талдау жүргізу, 

генетика бойынша міндеттерді шешу 

Пререквизиттер Зоология, ботаника, биометрия 

Курс/пән мазмұны Генетика дамуының пәні мен міндеттері, әдістері, негізгі кезеңдері. 

Тұқым қуалаушылықтың цитологиялық негіздері. Тұқым 

қуалаушылық белгілері мен принциптері. Тұқым қуалаушылықтың 

хромосомдық теориясы. Нехромосомное мұрагерлік. Ӛзгергіштік, 

оны зерттеу әдістері. Геннің құрылымы мен функциялары. Тұқым 

қуалайтын ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдері. 

Онтогенездің генетикалық негіздері. Популяциялар генетикасы. Адам 

генетикасы. Селекцияның генетикалық негіздері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: 

оқулық. – Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 



2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Тӛлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Ӛтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық 

жұмыстар және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Генетика селекция негіздерімен 

Пәннің коды GSOS -4308 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Абилова М.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Студенттерде ӛсімдіктер үлгісінде ағзалардың тұқым қуалаушылығы 

мен ӛзгергіштігінің негізгі заңдылықтарын зерттеу негізінде 

ӛсімдіктер селекциясы негіздерімен классикалық және қазіргі 

заманғы генетика туралы теориялық білімді қалыптастыру, тұқым 

қуалайтын ақпаратты беру ерекшеліктерін анықтау, тірі 

организмдердің генетикалық қасиеттерін зерттеу әдістері және 

модельдік генетикалық эксперименттерді талдау барысында 

теориялық материалды бекіту, зерттелетін бӛлімдер бойынша әртүрлі 

деңгейдегі Генетикалық есептерді шешу.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

Білуге тиіс: тұқым қуалаушылық және ӛзгергіштіктің материалдық 

негіздері туралы, тұқым қуалаушылық ақпаратты іске асырудың 

молекулалық механизмдері туралы, белгілердің тұқым қуалаушылық 

заңдылықтары, ағзалардың бағытталған ӛзгеру мүмкіндіктері мен 

жолдары туралы негізгі түсінік.  

Практикалық және зерттеу қызметінде генетика білімін қолданады. 

Дағдысы болу керек: тәжірибе қою, генетикалық талдау жүргізу, 

генетика бойынша міндеттерді шешу 

Пререквизиттер Зоология, ботаника, биометрия 

Курс/пән мазмұны Генетика дамуының пәні мен міндеттері, әдістері, негізгі кезеңдері. 

Тұқым қуалаушылықтың цитологиялық негіздері. Тұқым 

қуалаушылық белгілері мен принциптері. Тұқым қуалаушылықтың 

хромосомдық теориясы. Нехромосомное мұрагерлік. Ӛзгергіштік, 

оны зерттеу әдістері. Геннің құрылымы мен функциялары. Тұқым 

қуалайтын ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдері. 

Онтогенездің генетикалық негіздері. Популяциялар генетикасы. 

Ӛсімдіктер селекциясының генетикалық негіздері. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: 

оқулық. – Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 



бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Тӛлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Ӛтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық 

жұмыстар және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Есептерді шешу, ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Эволюциялық ілім 

Пәннің коды EU -4208 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Б.ғ.к. Китапбаева А.А. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Тірі ағзаның эволюциясы туралы білімді кеңейту және тереңдету. 

Органикалық әлемнің дамуының негізгі кезеңдері туралы, әлемнің 

қазіргі табиғи картинасының құрамдас бӛлігі болып табылатын 

негізгі биологиялық теориялар, идеялар мен қағидаттар туралы 

білімді меңгеру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

Білуі керек: органикалық әлемнің дамуының алғышарттарын, 

органикалық әлемнің эволюциясын зерттеудегі ғалымдардың үлесін, 

эволюцияның қозғаушы күштерін, табиғи іріктеудің түрлерін; ӛмір 

сүруге қарсы күрес түрлерін, түр ӛлшемдерін, Харди - Вайнберг 

Заңын, биогенетикалық заңды; эволюцияның басты бағыттарын, 

эволюцияның дәлелдемелерін, макро - және микроэволюциялық 

процестердің себептері мен механизмдерін.; 

Нақты биологиялық фактілер мен құбылыстарды талдау кезінде 

эволюциялық тәсілді қолдану; табиғи іріктеуден бейімділіктерді 

ажырату.; 

Дағдысы болу керек: уақыт пен кеңістікте ӛмір сүруді 

ұйымдастырудың түрлі деңгейлерінде биологиялық процестердің ӛту 

заңдылықтарын анықтау үшін арнайы биологиялық пәндердің 

мәліметтерін жалпылау және ұштастыру. 

Пререквизиттер Зоология, ботаника, биометрия 

Курс/пән мазмұны Органикалық әлемнің тарихи дамуы. Жер тарихы және оны зерттеу 

әдістері. Ч. Дарвиннің эволюциясы. Органикалық әлемнің 

эволюциясы. Жер бетіндегі тіршіліктің дамуы, дәуір мен кезеңдерде 

ӛсімдіктер мен жануарлардың ароморфоздары. Эволюцияның 

қарапайым факторлары. Микроэволюция. Кӛріну. Макроэволюция. 

Антропогенез. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 

2014. – 124 бет. 

2. Ордабеков С. Теориялық биология: дәрістер жинағы / С. 

Ордабеков, Г. Қ. Ахауова. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 

232 бет. 

3. Бердібаева Ж. Ш. Биология негiздерi. Тәнтану, генетика және 

селекция, эволюциялық ілім, экология: оқу құралы / Ж. Ш. 

Бердібаева. - Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы.- 2-ші бӛлім. - 2016. - 299 



бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Химия және биологияны оқытудағы инновациялық тәсілдер 

Пәннің коды IPPHB -4209 

Пәннің түрі БД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. п.ғ.к.  Шаихова Б.К., PhD Ныкмуканова М.М. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Химия және биологияны оқытудағы инновациялық тәсілдерді 

меңгеру, негізгі инновациялық - коммуникациялық әдістермен 

танысу, оларды тәжірибеде қолдана білу. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

-танымдық қызығушылықты арттырудың белсенді әдістерінің 

негіздерін, оқытудың инновациялық-коммуникациялық тәсілдерін, 

Заманауи педагогикалық технологияларды білу; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдана білу;  

- алынған білімді теориялық және практикалық мақсаттарда 

пайдалану дағдылары мен тәсілдерін, әдебиетпен ӛз бетінше жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Химияны оқыту әдістемесі, компьютерлік химия 

Курс/пән мазмұны Пәннің мазмұны келесі бӛлімдерден тұрады: жоғары және орта білім 

беру саласындағы негізгі инновациялық үрдістер, оқу үрдісінде 

қолданылатын педагогикалық технологиялар; атап айтқанда, 

оқытудың ақпараттық технологиялары. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие 

для вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: 

Академия, 2012.- 368 с. 

2. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176 с. 

3. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов / 

М. А. Якунчев, И. Ф. МаҚРинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Академия, 2014.- 336 с. 

4. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі: 

оқулық.- Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2014.-224 бет. 

5. Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы / Н. Торманов және т. б. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 281 бет. 

6. Құрманәлиев М. Қ. Химияны оқытудың қазіргі технологиялары: 

оқу құралы / М.Қ.Құрманәлиев. - Алматы: Альманах, 2016. - 270 бет. 

7. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-260 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Микробиология және вирусология 



Пәннің коды MV -4310 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Б.ғ.к. Игисинова Ж.Т. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Жердегі микробтық әлемнің алуан түрлілігін зерттеу, 

микроорганизмдер топтарының морфологиясы, систематикасы мен 

физиологиясының ерекшеліктерін қарастыру, микроорганизмдерге 

сыртқы орта факторларының әсерін, микроорганизмдерден 

туындайтын маңызды биохимиялық процестерді және олардың 

практикалық маңызын зерттеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

Микроорганизмдердің тіршілік әрекетіне факторлардың әсер ету 

заңдылықтарын, жеке және сол сияқты факторлардың жиынтығына 

қарсы реакциялар туралы, ӛзара іс-қимылдың негізгі процестері мен 

механизмдері мен функционалдық байланыстары туралы білу; 

Меңгеру: микробиология әдістерін практикада дұрыс қолдану,  

 зерттеу материалдарына талдау жүргізу;  

дағды: микробиологиямен байланысты негізгі объектілермен, 

құбылыстармен және үдерістермен жұмыс істеу, ғылыми зерттеу 

әдістерін қолдану. 

Пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттер Зоология, ботаника, биометрия 

Курс/пән мазмұны Микроорганизмдер әлемі, олардың табиғатта таралуы және заттардың 

айналымындағы рӛлі. Микробиологияның негізгі бӛлімдері. 

Микроорганизмдерді зерттеу әдістері. Микроорганизмдердің 

морфологиясы мен систематикасы. Орта температурасы. 

Психофильді. мезофильді және термофильді организмдер. Пастерлеу 

және стерилизациялау. Микроорганизмдердің суыққа тӛзімділігі. 

Кӛрінетін жарық. Ультракүлгін садақтар. Радиоактивті сәуле шығару. 

Олардың микробтарға әсері. Ортаның ылғалдылығы. Гидрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Алимарданова М.К., Сыздыкова Л.С., Абдикалиева Б.Е. Кӛкӛніс, 

жеміс-жидектердің микробиологиясы: оқулық.- Астана: Арман-Пв, 

2011.- 198 бет. 

2. Микробиология: оқулық / Бұлашев А. және т.б. – Астана : 

Фолиант, 2014. – 384 бет. 

3. Микробиология және вирусология. Жеке бӛлімі: оқу құралы / 

Ү.Т.Арықпаева, Г.Д.Асемова, Қ.Х.Алмағамбетов және т.б.- Алматы: 

Нур-Принт, 2009.-199 бет. 

4. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А.Л. 

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

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

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

6. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, 

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

7. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки ҚР. - Алматы :  

[б. и.], 2014. - 250 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Микробиология негіздерімен биотехнология 

Пәннің коды MOB -4311 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 г. 



Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Комекова Г.К. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Жердегі микробтық әлемнің алуан түрлілігін зерттеу, 

микроорганизмдер топтарының морфологиясы, систематикасы мен 

физиологиясының ерекшеліктерін қарастыру, микроорганизмдерге 

сыртқы орта факторларының әсерін, микроорганизмдерден 

туындайтын маңызды биохимиялық процестерді және олардың 

практикалық маңызын зерттеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

- Факторлардың тіршілік әрекетіне әсер ету заңдылықтарын білу 

микроағзалар туралы, факторлардың әсеріне жауап реакциясы 

туралы, ӛзара әрекеттесудің негізгі процестері мен механизмдері 

және функционалдық байланыстар туралы; 

- Микробиология әдістерін практикада дұрыс қолдану, зерттеу 

материалдарына талдау жүргізу; 

- негізгі объектілермен, құбылыстармен және үдерістермен жұмыс 

істеу,  

ғылыми зерттеу әдістерін қолдану. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент дүниетанымдық құзыреттілікті 

меңгереді: қоршаған орта туралы ғылыми білімнің біртұтас жүйесін 

меңгеру, болмыс, ӛмір, мәдениет құндылықтарына бағдарлану 

қабілеті; кӛпшілік және жеке ӛмір саласында ағартушылық және 

тәрбие қызметін жүзеге асыру қабілеті. 

Пререквизиттер Зоология, ботаника, биометрия 

Курс/пән мазмұны Микроорганизмдер әлемі, олардың табиғатта таралуы және заттардың 

айналымындағы рӛлі. Микробиологияның негізгі бӛлімдері. 

Микроорганизмдерді зерттеу әдістері. Микроорганизмдердің 

морфологиясы мен систематикасы. Орта температурасы. 

Психофильді. мезофильді және термофильді организмдер. Пастерлеу 

және стерилизациялау. Микроорганизмдердің суыққа тӛзімділігі. 

Кӛрінетін жарық. Ультракүлгін садақтар. Радиоактивті сәуле шығару. 

Олардың микробтарға әсері. Ортаның ылғалдылығы. Гидрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. 

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

2. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, 

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

3. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки ҚР. - Алматы:  

[б. и.], 2014. - 250 с. 

4. Әлмағамбетов Қ.Х., Байдүсенова Ә. Ӛ., Мұхаметжанов Қ. М. 

Микроорганизимдер биотехнологиясы: оқу құралы.- Астана, 2008.- 

240 бет. 

5. Глейзер А.Н., Никайдо Х. Микроағзалық биотехнология: 

қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары: оқулық.- 

Алматы, 2013.-715 бет. 

6. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология негіздері : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-125 бет. 

7. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: 

жоғары және тӛмен сатыдағы ӛсімдіктер биотехнологиясы: оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. 

8. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер: оқулық.- 

Алматы: Бастау, 2013.-200 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Ӛсімдіктер және жануарлар биологиясы мен экологиясы 

Пәннің коды BERZh -4311 



Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Б.ғ.к. Шарипханова А.С. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Ӛсімдіктердің негізгі экологиялық сипаттамаларын зерттеу және 

олардың жіктелуі. БиоСфера компоненттерінің ӛзара әрекеттесуінің 

негізгі заңдылықтарын білу; студенттерді ӛсімдіктер мен мекендеу 

ортасы арасындағы қарым-қатынастың негізгі заңдылықтарымен 

жан-жақты таныстыру, қандай экологиялық факторлар, ӛсімдіктерге 

қашан және қандай үйлесімде әсер етеді, олардың түрін, құрылысын, 

дамуын, кӛбеюін және басқа организмдер арасындағы табиғаттағы 

ӛсімдіктердің орнын ӛзгертеді. Жануарлардың экологиялық топтарын 

қарастыру. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент дүниетанымдық құзыреттілікті 

меңгереді: қоршаған орта туралы ғылыми білімнің біртұтас жүйесін 

меңгеру, болмыс, ӛмір, мәдениет құндылықтарына бағдарлану 

қабілеті; кӛпшілік және жеке ӛмір саласында ағартушылық және 

тәрбие қызметін жүзеге асыру қабілеті. 

Пререквизиттер Зоология, ботаника, биометрия 

Курс/пән мазмұны Биосфера компоненттерінің ӛсімдіктермен ӛзара әрекеттесуінің 

негізгі заңдылықтары, ӛсімдіктерді қорғау және табиғатты тиімді 

пайдалану бойынша іс-шараларды әзірлеу; ӛсімдіктер мен мекендеу 

ортасы арасындағы қарым-қатынастағы ӛзара байланыстың негізгі 

заңдылықтары; экологиялық факторлар және олардың ӛсімдіктерге 

әсері, олардың пішінінің ӛзгеруі, құрылысы, дамуы, кӛбеюі және 

басқа организмдер арасындағы ӛсімдіктің табиғаттағы орны. 

Организмдердің экологиясын, Жануарлар экологиясының негізгі 

әдістерін, экологиялық факторлар туралы жалпы түсініктерді және 

олардың организмдерге әсер ету заңдылықтарын зерттейді. 

Жануарлардың экологиялық топтарын, жануарлар организмдерінің 

экологиялық факторлармен ӛзара әрекеттесу ерекшеліктерін 

қарастырады. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы. Ӛскемен: ШҚМУ. - 

2011. - 212-б. 

2. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие 

для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- М.: МГУ, 2011.- 800с. 

3. Илюхин Г. Справочник агронома по защите растений и 

агроэкологии: учеб. пособие / Г. Илюхин, Г. Рябинина.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 176с. 

4. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; 

под ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

5. Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Введение в экологию растений: 

учеб. пособие для вузов, 2011 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

 

Курс/пән/юнита атауы  Цитология, гистология және эмбриология 

Пәннің коды CGE -4310 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2021 ж. 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Абилова М.С., Туктасинова А. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу Пәннің мақсаты-студенттердің жасушалық биология саласындағы 



мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

фундаментальды білімдері мен құзыреттіліктерін қалыптастыру, 

жасушалардың әртүрлі типтерінің құрылысы мен қызмет етуін 

талдауда жүйелік тәсілді меңгеру, олардың жасушалық 

компоненттерінің қалыпты және патология кезіндегі ағзалардың 

тіршілік әрекетін бағалауда. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

білуі керек: жасушаны зерттеу тарихы мен әдістерін, жасушалық 

теорияның негіздерін; қазіргі заманғы жасушалық биологияның 

жетістіктері мен in vivo және in vitro құрылымы мен қызметін 

талдауға әдістемелік тәсілдер туралы; жасушалық органеллалардың 

құрылымы мен функцияларын, жасушалар мен жасушаішілік 

құрылымдардың құрылысы, химиялық ұйымы мен физиологиялық 

функциялары арасындағы ӛзара байланысты; жасушалық ядроның 

құрылымы мен қызметін, жасушалық циклдің сипаттамасын және 

жасушалар - митоз бен мейоздың бӛліну процестерін, олардың 

қалыпты ағымы мен патологиясы; гене мен генетикалық коды 

туралы; клетканың энергиямен қамтамасыз ету жүйесі, 

эукариотикалық және прокариотикалық клеткалардың 

фотосинтездеуші құрылымының сипаттамасы; қалыпты және 

патологиядағы цитодиферлеудің молекулалық-генетикалық негіздері, 

клеткалық ӛлім түрлері (апоптоз және некроз); жаңартылған 

бағдарлама бойынша мектептегі клетканың биология бӛлімінің 

мазмұны және оны мектепте оқытудың әдістемелік аспектілері. 

істей алу керек: жарықты микроскоптардың негізгі түрлерімен жұмыс 

істеу, цитологиялық және гистологиялық препараттарды 

микроскоптау, жасушалардың мәдениетін; жасушалардың әртүрлі 

түрлерін ажырату, жасушалардың бӛлінуінің морфологиялық 

белгілерін ажырату, микроскоптауда тірі және тіҚРелген 

жасушалардың негізгі элементтерін сипаттау, микрофотографиялар 

мен электрограммаларда жасушалар мен олардың құрылымдық 

элементтерін сипаттау және талдау; пән бойынша ғылыми әдебиетке 

бағдарлау, ғылыми тақырыптарға презентациялар мен баяндамалар 

дайындау, зерттеу нәтижелерін кӛпшілік алдында ұсыну.; алған 

теориялық білімдер мен зертханалық дағдыларды практикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану; мектептегі биология 

сабақтарын оқыту, факультативтік сабақтар мен үйірмелерді ӛткізу, 

биология бойынша оқушылардың оқу және ғылыми – зерттеу, 

жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және ӛткізу; жаңа тәсілдер 

негізінде мектептегі биология курсының осы бӛлімі бойынша 

тапсырмалар құру: проблемалық, зерттеу, интегративті, құзыреттілік 

және іс-әрекет ету;; биологиялық білім беру мазмұнын жаңарту 

шеңберінде оқушылардың функционалдық, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығын дамытуды жүзеге асыру, практикаға бағытталған, 

зерттеу тапсырмаларын әзірлеу; білім беру жетістіктерін 

критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру стандарттарының, 

жаңартылған бағдарламаның талаптарына сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру;  

білуі керек: ғылымның ұғымдық-категориялық аппаратын, 

зерттелетін цитогенетикалық үрдістер мен байқалатын 

физиологиялық кӛріністерге жүйелік кӛзқарас негіздерін; жасушаны 

зерттеу әдістерін, жасушалық құрылымдарды микроскопирлеу және 

талдау әдістерін және цитологиялық ақпаратты ұсынудың әр түрлі 

тәсілдерін: сипаттау, схемалық, графикалық, ауызша 

Пререквизиттер Латын тілі, омыртқасыздардың зоологиясы 

Курс/пән мазмұны Жасушаны зерттеу тарихы мен әдістері, жасушалық теорияның 

негіздері; жасушалардың құрылымдық компоненттері, жасушалар 

мен жасушаішілік құрылымдардың құрылысы, химиялық ұйымы мен 

физиологиялық функциялары арасындағы ӛзара байланыс, 

жасушалық циклдің сипаттамасы және жасушалар - митоз бен 

мейоздың бӛліну процестері, олардың қалыпты ағымы мен 

патологиясы; гене және генетикалық код туралы түсінік, ақуыз 

биосинтезінің сипаттамасы; жасушаның энергиямен қамтамасыз ету 

жүйесі, ӛсімдіктер жасушаларындағы Фотосинтездің сипаттамасы; 

жасушалардың кӛбеюін реттеу принциптері; жасушалардың; қалыпты 

және патологиядағы цитодиферлеудің молекулалық-генетикалық 



негіздері, жасушалық ӛлім түрлері (апоптоз және некроз). 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. ЕсіҚРепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

2. Сыбанбеков Қ. Ж. Жасуша әлеміне саяхат: оқу құралы / 

Қ.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 75 бет 

3. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: 

Дәуір, 2011. - 260 бет. 

4. Викторова, Т. В. Биология: учеб. пособие для мед. вузов / 

Т.В.Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра химии 

Бакалавриат 5В012500 - «Химия-Биология» 

 

Информация 

 об университете 

Общая информация о вузе 
1. Название и адрес вуза: РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

Государственный Университет имени С.Аманжолова». 070002, г. Усть-Каменогорск, 

ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34. Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: 

rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Академический календарь: 
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 Ректор - к.ю.н. Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – PhD Сералин Г.А. 

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

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Алимбекова Н.Б. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Садырбекова 

Н.А. 

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства - 

Рустемова Н.К. 

Декан факультета естественных и технологий – к.ф.-м.н. Ерболатұлы Д. 

Заведующий кафедрой химии – к.п.н. Шаихова Б.К. 

 4. Общая информация о вузе:  

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 без 

ограничения срока действия:  

- по 54 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по сокращенной 

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

образования – 3 года.  

- по 33 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 

направления. 

- по 8 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года 

- для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 учебного года - для 

студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 16 

кафедрами. 

 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Бакалавриат: 5В012500 - «Химия-Биология».  

Стоимость обучения: по очной форме обучения 443 300 тенге в год 

 6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Настоящие Правила разработаны на основании Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 6 апреля 2017 года №174 О внесении изменения в 

постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №111 «Об 

утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего образования». 

 1. Общие положения 

В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 

(далее университет) принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), 

техническое и профессиональное (начальное и среднее профессиональное, 

послесреднее), высшее (высшее профессиональное) образование. 

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. 

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). 

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. 

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.   

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. 

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, в том числе обладатели 

знака «Алтын белгі», участвуют в конкурсе на получение образовательного гранта по 

одной специальности. 

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. 

 2. Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу 

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. 

Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский языки. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, должны быть нострифицированы в установленном порядке. 

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. 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных 

грантов с 23 по 31 июля 2018г. 

По результатам комплексного тестирования и ЕНТ минимальное количество 

баллов, необходимое для зачисления в число студентов, составляет 50, в том числе не 

менее 5 баллов по профильному предмету (не менее 10 по каждому творческому 

экзамену). 

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. 

3. Проведение комплексного тестирования  
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). 

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. 

Сроки приема заявлений для участия в КТА с 20 июня по 9 июля. Комплексное 

тестирование проводится с 17 по 23 июля. 

Повторное комплексное тестирование проводится с 19 по 24 августа 2018 

г. для участников ЕНТ и комплексного тестирования, не набравших пороговый балл, а 

также для лиц, не принявших участие в ЕНТ и комплексном тестировании, с целью 

зачисления в высшее учебное заведение на платной основе. 

Дополнительное комплексное тестирование проводится с 5 по 12 января 2019 

г. для условно зачисленных студентов, не набравших пороговый балл по результатам 

повторного комплексного тестирования, с целью зачисления в высшее учебное 

заведение на платной основе. 

Комплексное тестирование для граждан Монголии проводится с 10 июня по 24 

июня в соответствии с утвержденными Правилами приема в филиал ВКГУ имени С. 

Аманжолова в 2018г. (г. Баян-Ульгий, Республика Монголия). 

Абитуриент, пришедший на комплексное тестирование, должен предъявить 

удостоверение личности (паспорт) и пропуск на экзамен. 

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. 

На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. Пересдача 

тестирования не допускается. 

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). 

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. 

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. 

Количество тестовых заданий по предметам математическая грамотность, 

грамотность чтения и история Казахстана – 20; по 2 профильным предметам по 30 

вопросов. 

Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки 

результатов тестирования. 

Результаты комплексного тестирования объявляются государственной комиссией 

в день его проведения. 

По результатам комплексного тестирования каждому участнику тестирования 

выписывается сертификат установленного образца, который выдается государственной 

комиссией в течение трех календарных дней после тестирования. 

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 принимает и рассматривает заявления от участников 

тестирования по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам, вносит 

предложение в Республиканскую апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу 

и информирует его об итогах апелляции. 

Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 

лично участником тестирования. Заявления по содержанию тестовых заданий и по 

техническим причинам принимаются до 13 часов следующего дня после объявления 

результатов комплексного тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией 



в течение одного дня. Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, пропуск на тестирование. 

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. 

 4. Зачисление в число студентов университета 

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 среднем) 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. 

Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, 

подают заявление о приеме в  университет и зачисляются в число студентов приказом 

ректора. 

В университет зачисляются выпускники организаций общего среднего 

образования текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного тестирования, 

набравшие по результатам тестирования не менее 50 баллов, по следующим 

предметам: государственному или русскому языку (язык обучения), истории 

Казахстана, математике и предмету по выбору, в том числе не менее 7-ми баллов по 

профильному предмету, а по остальным предметам - не менее 4-х баллов. 

В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ или 

комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению на платное обучение 

или участию в конкурсе по присуждению образовательных грантов не допускаются. 

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. 

Зачисление на специальности, для которых установлены творческие экзамены, 

проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 

В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого 

банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов университета 

при предоставлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов 

на рассмотрении, при этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, 

установленной в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до 

зачисления абитуриента, на период оформления образовательного кредита, но не более 

четырех недель с момента получения справки с банка. 

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. 

Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в ВКГУ имени 

С.Аманжолова, самостоятельно решаются приемной комиссией университета и 

оформляются протоколом. 

Информация 

о программах 

обучения 

(каталог курсов) 

Общая характеристика программы обучения 

Присуждаемая степень/квалификации: 

Бакалавр образования по специальности 5В012500 - «Химия-Биология»  

Уровни (ступени) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования 

(магистратура) 6М011200 - «Химия» и 6М011300 - «Биология». 

Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 

приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Для поступления на 



специальность 5В012500 - «Химия-Биология» необходимо выбрать дисциплин 

профиля школьного курса «Химия», «Биология».  

 - по 2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается 

разница в учебных планах. 

Дополнительная 

информация для 

обучающихся 

Размещение/ проживание -  Комфортабельные Дома 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 

столовой в учебных корпусах университета. 

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. 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 «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской 

молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд 

содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Условия для обучения (материальная база для занятий): 

За кафедрой химии закреплены 9 лекционных аудиторий, 10 химических 

лабораторий (лаборатория биоорганической химии, высокомолекулярных соединений, 

коллоидной химии, методики преподавания химии, органической химии, физической 

химии, лаборатория физико-химических методов исследования, биохимии и 

молекулярной биологии, химической технологии, аналитической химии, общей и 

неорганической химии), 3 научно-исследовательские лаборатории (научно-

исследовательская лаборатория магистрантов, научно-исследовательская лаборатория 

природных сорбентов ВКО, лаборатория фитохимии). С 2010-11 учебного года была 

приобретена  и установлена новая современная лабораторная мебель для  

аналитической химии, произведен монтаж, установка нового оборудования, 

произведен капитальный ремонт. Во всех закрепленных за кафедрой химии учебных 

аудиторий и лабораторий  были приобретены и установлены таблицы «Современная  

периодическая система элементов Д.И.Менделеева», установлены 12  

информационных стендов химических лабораторий, приобретены и размещены 

портреты великих ученых-химиков. Также оформлен стенд, посвященный памяти 

первого ректора УКПИ (ВКГУ), Почетного ректора ВКГУ, профессора Ювалиева 

Юмаш Каримовича. Лекционной аудитории № 430 было присвоено имя Юмаша 

Каримовича Увалиева. 

На основании приказа  Министра образования и науки РК №472 от 11 августа 

2008г. при университете создана Национальная научная лаборатория коллективного 

пользования по направлению «Ядерные технологии и технологии возобновляемой 

энергетики».  Под основное оборудование лаборатории выделен и оснащен в 

соответствии с требованиями отдельный корпус со специализированными 

помещениями. Проведена аттестация рабочих мест в лабораториях. 

Учебно-научная  и вспомогательная площадь  кафедры   соответствует  

действующим  санитарным (техническим) нормативам,  требованиям  

противопожарной  безопасности (имеются огнетушители, песок, кошма).  

Кроме того, для занятий студентам предлагаются услуги студенческой 

библиотеки: библиотека учебной литературы, читальный зал научной информации, 

периодических изданий, электронный читальный зал, читальный зал технической 

литературы (учебный корпус № 7), читальный зал экономической литературы 

(учебный корпус № 9). Локально вычислительная сеть библиотеки объединяет 130 

компьютеров. Все компьютеры подключены к корпоративной сети университета, 

пользователи сети имеют возможность on-line поиска по базам данных библиотеки, 

ресурсам Интранет и Интернет. Электронные библиографические ресурсы, в т.ч. 

Электронный каталог, библиографические базы данных объединяют около 250 тыс. 

записей.  Имеется компьютерные классы. 

Студенческие ассоциации. 

-студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  



-дебатный клуб ВКГ 

-студенческая юридическая клиника 

-хореографическая студия «Әлем» 

-фольклорный казахский ансамбль 

-студенческий театр 

-команды КВН факультетов 

-творческое объединение жанровой песни 

-творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 

Структура программы с указанием  кредитов (ECTS) 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ECTS 

Семестр 

1 курс 

ООД КВ OP -1101 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

ООД ОК SIK -1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

ООД ОК IYa -1104 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya - 

1105 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД КВ OE -1102 Экономика негіздері 

Основы экономики  

The basics of Economics  

3 2 

БД КВ TONH -1205 Бейорганикалық химияның теориялық 

негіздері  

Теоретические основы неорганической 

химии  

Theoretical basics of inorganic chemistry 

7 1 

БД КВ FOVM -

1214 

Жоғарғы математика негізіндегі физика  

Физика с основами высшей математики  

Physics with bases of higher mathematics 

5 1 

БД КВ Bot -1204 Ботаника  

Ботаника  

Botany 

7 2 

БД КВ HEPS -1206 Периодтық жүйесінің элементтер химиясы  

Химия элементов периодической системы  

Chemical elements in the periodic 

7 2 

БД ОК FRSh -1213 Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of development of school students 

3 2 

  Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

1 2 

  Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз)  

Педагогическая практика (непрерывная)  

Teaching practice (continuous) 

1 2 
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2 курс 

ООД ОК IKT -2107 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies 

(in English language) 

5 3 

ООД ОК Fil -2106 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

ООД КВ HPK -2108 Қазақстанның химия ӛнеркәсібі  

Химическая промышленность Казахстана  

5 3 



Chemical industry of Kazakhstan 

БД КВ KRAK -2207 Аниондар мен катиондардың сапалық 

реакциялары  

Качественные реакции анионов и катионов  

Qualitative reactions of anions and cations 

5 3 

БД КВ KA -2208 Сандық анализ  

Количественный анализ  

Quantitative analysis 

5 4 

БД КВ Zoo -2209 Зоология  

Зоология  

Zoology 

7 3 

БД КВ OH -2210 Органикалық химия  

Органическая химия  

Organic chemistry 

5 4 

БД ОК Ped -2215 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

5 3 

БД ОК Psi -2216 Психология  

Психология  

Psychology 

5 3 

БД ОК MO -2217 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

3 4 

БД ОК TMVR -

2218 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика воспитательной работы 

Theory and technique of educational work 

3 4 

БД ОК TKO -2219 Критериальдық бағалау технологиясы 

Технологии критериального оценивания 

Criteria-based assessment technology 

3 4 

БД КВ IGNH -2201 Бейорганикалық химияның таңдамалы 

тараулары  

Избранные главы неорганической химии  

Selected chapters of inorganic chemistry 

5 4 

БД КВ BK -2202 Жасушалар биологиясы  

Биология клетки  

Biology of the Cell  
 

 

3 4 

  Психологиялық-педагогикалық практика 

(үздіксіз)  

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная)  

Psychological and pedagogical practices 

(continuous) 

2 3,4 

  Оқу (далалық) практикалар  

Учебная (полевая) практика  

Training (Field) practice 

1 4 
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3 курс 

ПД ОК MPB -3301 Биологияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания биологии  

Methodology of biology teaching 

3 5 

ПД ОК MPH -3302 Химияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания химии  

Methodology of chemistry teaching 

5 5 

ПД КВ OPNI -3303 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу  

Организация и проведение научных 

исследований  

Organizing and conducting scientific research 

5 6 

БД КВ BN -3211 Биометрия негіздері  

Основы биометрии  

Fundamentals of Biometrics 

5 5 

БД КВ BOMB -

3212 

Биохимия молекулалық биология 

негіздерімен  

5 5 



Биохимия с основами молекулярной 

биологии  

Biochemistry and molecular biology 

fundamentals 

БД ОК PK(R)Ya -

3220 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский(русский) 

язык  

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 5 

БД ОК POIYa -3221 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Professionally-oriented foreign language 

3 6 

БД ОК IO -3222 Инклюзивтті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

3 5 

ПД КВ HPSEOBM -

3307 

Табиғи қосылыстардың химиясы және 

органикалық және биоорганикалық 

молекулалар сараптамасы 

Химия природных соединений и экспертиза 

органических и биоорганических молекул 

Chemistry of Natural Compounds and 

Examination of organic and biological 

molecules 

5 5 

HPS -3305 Табиғи қосылыстар химиясы 

Химия природных соединений 

Chemistry of Natural Compounds 

БД КВ 

 

FHMA -

3203 

Талдаудың физико-химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical analysis 

5 6 

EMA -3204 Талдаудың электрохимиялық әдістері 

Электрохимические методы анализа 

Electrochemical methods of analysis 

БД КВ HT -3204 Химиялық технология 

Химическая технология 

Chemical technology 

7 6 

FKH -3203 Физикалық және коллоидтық химия 

Физическая и коллоидная химия 

Physical and Colloid Chemistry 

ПД КВ 

 

EH -3305 Экологиялық химия 

Экологическая химия 

Ecological chemistry 

5 6 

HP -3306 Топырақ химиясы  

Химия почв 

Chemistry of soils 

ПД КВ KSPSEM -

3306 

Табиғи орта күйін бақылау және 

экологиялық мониторинг 

Контроль состояния природной среды и 

экологический мониторинг 

Control of the natural environment and 

environmental monitoring 

5 6 

FKH -3307 Ӛсімдіктер және жануарлар физиологиясы  

Физиология растений и животных  

Physiology of plants and animals 

  Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы 

(үздіксіз)  

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная)  

Training and educational teaching practice 

(continuous) 

4 5,6 
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4 курс 

ПД КВ OShHE -

4301 

Мектепте химиялық экспериментті 

ұйымдастыру  

Организация школьного химического 

5 7 



эксперимента  

Organization of school chemical experiment 

MPShHE -

4301 

Мектепте химиялық экспериментті жүргізу 

әдістемесі 

Методика проведения школьного 

химического эксперимента 

The methodology of the school chemistry 

experiment 

ПД КВ RZOH -4302 Жалпы химиядан есеп шығару. 

Решение задач по общей химии. 

The solution of problems in General chemistry. 

5 7 

MOShRR -

4302 

Мектепте сандық есептерді шығару 

әдістемесі. 

Методика обучения школьников решению 

расчетных задач. 

Methods of teaching the solution of 

computational problems. 

ПД КВ OG -4309 Жалпы генетика 

Общая генетика  

General genetics 

5 7 

GSOS -4308 Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with bases of selection 

БД КВ EU -4208 Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolution studies 

5 7 

IPPHB -4209 Химия және биологияны оқытудағы 

инновациялық тәсілдер  

Инновационные подходы в преподавании 

химии и биологии  

Innovative approaches in teaching chemistry 

and biology 

ПД КВ MV -4310 Микробиология және вирусология 

Микробиология и вирусология 

Microbiology and virology 

5 7 

MOB -4311 Микробиология негіздерімен биотехнология  

Микробиология с основами биотехнологии  

Microbiology of the basics of biotechnology 

ПД КВ BERZh -

4311 

Ӛсімдіктер және жануарлар биологиясы мен 

экологиясы 

Биология и экология растений и животных 

Biology and ecology of plants and animals 

5 7 

CGE -4310 Цитология, гистология және эмбриология 

Цитология, гистология и эмбриология 

Cytology, Histology and Embryology 

  Ӛндірістік педагогикалық іс-тәжірибе  

Производственная педагогическая практика  

Pedagogical рrofessional practice 

11 8 

  Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

  Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 

1 8 

  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 

2 8 
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 Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в 

виде экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре проводится Государственный экзамен по специальности, защита 

дипломной работы или сдача государственных экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам.  

Разработанный проект студентом публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Основы права – к.ю.н. Рамазанова А.C., Абильмажина А.М. 

2. Современная история Казахстана – Казбекова А.Т., Ӛскембай А.А. 

3. Иностранный язык – Хан Г.О., Абдрахманова М.К. 

4. Казахский (русский) язык – Ибраева М.К., Полторжицкая Г.И. 

5. Основы экономики – к.э.н. Ситникова Е.С. 

6. Теоретические основы неорганической химии – к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. 

Тантыбаева Б.С. 

7. Физика с основами высшей математики – к.ф.-м.н. Павлов А.М., Зұлқаршын П. 

8. Ботаника – к.б.н. Игисинова Ж.Т. 

9. Химия элементов периодической системы – к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. 

Тантыбаева Б.С. 

10. Физиология развития школьников – Кайсанова Т.Т. 

11. Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) – к.п.н. 

Кубентаева С.Н.  

12. Философия – к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж., Жиренова А.Т.  

13. Химическая промышленность Казахстана – к.х.н. Аубакирова Р.А., Оразова С.С.  

14. Качественные реакции анионов и катионов – к.х.н. Аубакирова Р.А., Мукажанова 

Ж.Б. 

15. Количественный анализ – к.х.н. Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 

16. Зоология – Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

17. Органическая химия – к.х.н. Абылкасова Г.Е., к.п.н. Даутова З.С. 

18. Педагогика – к.п.н. Дюсенбаева А.Т., к.п.н. Губайдулина Г.Н. 

19. Психология – Сыздыкова Г.Т., Турарова Г.У. 

20. Менеджмент в образовании – к.п.н. Паньшина Т.В., Козыбаева А.К.  

21. Теория и методика воспитательной работы – к.п.н. Паньшина Т.В., к.п.н. 

Губайдулина Г.Н. 

22. Технологии критериального оценивания – к.п.н. Паньшина Т.В., к.п.н. 

Губайдулина Г.Н. 

23. Избранные главы неорганической химии – к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева 

Б.С. 

24. Биология клетки – Абилова М.С., Туктасинова А. 

25. Методика преподавания биологии – к.б.н. Шарипханова А.С., Абилова М.С. 

26. Методика преподавания химии – к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

27. Организация и проведение научных исследований – к.п.н. Афанасенкова И.В., 

PhD Ныкмуканова М.М. 

28. Основы биометрии – Кабатаева Ж.К. 

29. Биохимия с основами молекулярной биологии – Ескалиев А.С. 

30. Профессиональный казахский(русский) язык – Оразова С.С. 

31. Профессионально-ориентированный иностранный язык – к.х.н. Аубакирова Р.А. 

32. Инклюзивное образование – Смаилова Ж.У. 

33. Химия природных соединений и экспертиза органических и биоорганических 

молекул – к.х.н. Абылкасова Г.Е., к.п.н. Даутова З.С. 

34. Химия природных соединений – к.х.н. Абылкасова Г.Е., Медеубаева Б.З. 

35. Физико-химические методы анализа – к.п.н. Афанасенкова И.В., Мукажанова 

Ж.Б. 

36. Электрохимические методы анализа – Мукажанова Ж.Б., Медеубаева Б.З. 

37. Химическая технология – к.х.н. Аубакирова Р.А., Оразова С.С. 

38. Физическая и коллоидная химия – к.п.н. Тантыбаева Б.С., Медеубаева Б.З. 

39. Экологическая химия – к.х.н. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

40. Химия почв – к.х.н. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

41. Контроль состояния природной среды и экологический мониторинг – 

Мукажанова Ж.Б., Оразова С.С. 

42. Физиология растений и животных – Карменова Б.К., Абилова М.С. 

43. Организация школьного химического эксперимента – к.п.н. Афанасенкова И.В., 

к.п.н. Даутова З.С. 

44. Методика проведения школьного химического эксперимента – к.п.н. Шаихова 



Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

45. Решение задач по общей химии – к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

46. Методика обучения школьников решению расчетных задач – к.п.н. Шаихова Б.К., 

к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

47. Общая генетика – Абилова М.С. 

48. Генетика с основами селекции – Абилова М.С. 

49. Эволюционное учение – к.б.н. Китапбаева А.А. 

50. Инновационные подходы в преподавании химии и биологии – к.п.н. Шаихова 

Б.К., PhD Ныкмуканова М.М. 

51. Микробиология и вирусология – к.б.н. Игисинова Ж.Т. 

52. Микробиология с основами биотехнологии – Комекова Г.К. 

53. Биология и экология растений и животных – к.б.н. Шарипханова А.С. 

54. Цитология, гистология и эмбриология - Абилова М.С., Туктасинова А. 

 

 



Приложение 1 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

Название курса/дисциплины/юнита Основы права 

Код дисциплины OP -1101 

Тип дисциплины ООД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.ю.н. Рамазанова А.C., Абильмажина А.М. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомление с правовыми явлениями ознакомление студентов 

с основными отраслями казахстанской системы права, с 

особенностями конституционных, гражданских, уголовных, 

семейных, трудовых отношений. 

Компетенции: 

- знание актуальных проблем прав человека; 

- умение ориентироваться среди множества нормативно-правовых 

актов; 

- умение применять законы в конкретных жизненных ситуациях. 

Пререквизиты Школьный курс истории 

Содержание курса/дисциплины Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного права 

Республики Казахстан, Основы административного права Республики 

Казахстан, Основы трудового прва Республики Казахстан, Основы 

семейного права Республики Казахстан, Основы уголовного права 

Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики 

Казахстан,  Основы финансового права Республики Казахстан, 

Основы уголовного процессуального и гражданскокого 

процессуального права Республики Казахстан,  Основы налового 

права Республики Казахстан, Основы экологического и земельного 

права  Республики Казахстан, Основы международного права.  

Рекомендуемая литература  1.Ахметов Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - 

Алматы : ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 2.Қошқарбаев Е. Е. Құқық 

негіздері : оқу құралы / Е. Е. Қошқарбаев. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы". - 322 б. 2014. 

3. Оспанов К.И. Основы права: [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - 

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

4. Весельская Н. Р., Какимжанов М. Т. Финансовое право 

Республики Казахстан: учеб. / Н. Р. Весельская, М. Т. Какимжанов; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : Ассоциация вузов РК. - 

312 с. 2015. 

5. Рамазанова А. С. Третейское судопроизводство РК: учеб. пособие 

/ А. С. Рамазанова ; М-во образования и науки РК, ВКГУ им. 

С.Аманжолова. - Усть-Каменогорск: Берел ВКГУ. - 144 с. 2015. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Современная история Казахстана 

Код дисциплины SIK -1103 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Казбекова А.Т., Ӛскембай А.А. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Сформировать научное представления об основных закономерностях 

и тенденциях становления и развития человеческого общества на 

современной территории Казахстана на конкретном историческом 



материале, формирование знаний о культуре и происхождении 

народов Казахстана. 

Компетенции: 

- знание основные тенденции развития исторических процессов на 

территории Казахстана; 

- понимание специфики и возможности познания истории 

Казахстана; 

-знание главных и общих направлений исторических процессов, 

происходившие на территории Казахстана и в сопредельных 

государствах, во взаимосвязи и взаимовлиянии; 

- систематизированное представление об основных концепциях 

изучения истории Казахстана и исследовательских принципах 

исторической науки; 

- критический подход в анализе проблем отечественной истории. 

- логический подход в ходе поиска, объективного изложения 

событий; 

- умение методики источниковедческого анализа; 

-навыки при работе над историческими источниками; умения 

анализа, синтеза и сравнения в ходе работы над источниками; 

- навыки  самостоятельного  осмысления  источниковой  

информации, источников по истории Казахстана. 

Пререквизиты Школьный курс географии, всемирной истории, обществоведения, 

Человек и общество, право. 

Содержание курса/дисциплины Казахстан в эпоху древности. Государства раннего средневековья. 

Образование казахской народности. Социально-экономическое и 

политическое развитие Казахстана. Независимый Казахстан. 

Рекомендуемая литература 1. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы: оқу құралы.- Алматы: 

Эверо.- 496 бет. 2014. 

2. Аяған Б. Ауанасова Ә. Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі 

заман тарихы (1991-2014): ғылыми-танымдық бас.-Алматы: 

Атамұра.-336 бет. 2014. 

3. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих 

мамандығы бойынша.- Алматы : Отан.- 109 бет. 2015. 

4. Ахметов Е. Б. Құқық негіздері: оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - 

Алматы: ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 5.Ӛміржанов Е. Т. Құқық 

негіздері: оқу құралы / Е. Т. Ӛміржанов. - Алматы : "LEM" баспасы. - 

152 бет. 2015. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Иностранный язык 

Код дисциплины IYa -1104 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018, 2019 гг. 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество кредитов РК – 6, ЕСTS – 10 

Ф.И.О лектора/профессора Хан Г.О., Абдрахманова М.К. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для 

дальнейшего обучения и общения. 

Компетенции: 

-знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к 

общему языку, интернациональной лексике и терминологии данной 

специальности специалиста; 

-знание грамматических правил и моделей, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и правильно, грамотно строить 

собственную речь в разнообразных видовременных формах и в 

различной модальности; 

-знание правил чтения английских слов и исключений из правил, а 



также особенностей интонационного оформления высказываний 

разного типа; 

-умение понимать и переводить со словарем оригинальные 

письменные английские тексты по широкому профилю избранной 

специальности, правильно передать их содержание по-английски, 

выделить из них информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на английском языке в рамках 

бытовых ситуаций по широкому кругу общенаучных и сугубо 

специальных проблем; 

- умение правильно строить собственную речь на английском языке 

(устно и письменно). 

Пререквизиты Школьный курс иностранного языка 

Содержание курса/дисциплины Область устной и письменной коммуникации. Составление простых и 

связных текстов. Информирование собеседника, рекомендовать с 

помощью оценочных суждений. Вести диалог, побуждение к 

действию ответы на контрвопросы. Четкие сообщения. 

Рекомендуемая литература 1. Murphy R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and 

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

Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: Cambridge University Press.- 

319 p. 2015 

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

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

3. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache: Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. 

Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - Leipzig: 

SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als 

Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

4. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen]: Verlag fur Deutsch. - 176 р. 

2014 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Казахский (русский) язык 

Код дисциплины K(R)Ya - 1105 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018, 2019 гг. 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество кредитов РК – 6, ЕСTS – 10 

Ф.И.О лектора/профессора Ибраева М.К., Полторжицкая Г.И. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для 

дальнейшего обучения и общения. 

Компетенции: 

- знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к 

общему языку, интернациональной лексике и терминологии данной 

специальности специалиста; 

- знание грамматических правил и моделей, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и правильно, грамотно строить 

собственную речь в разнообразных видовременных формах и в 

различной модальности; 

- умение понимать и переводить со словарем оригинальные 

письменные тексты по широкому профилю избранной 

специальности, правильно передать их содержание на казахском, 

выделить из них информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на казахском языке в рамках 

бытовых ситуаций по широкому кругу общенаучных и сугубо 

специальных проблем; 



- умение правильно строить собственную речь на казахском языке 

(устно и письменно). 

Пререквизиты Школьный курс казахского (русского) языка 

Содержание курса/дисциплины Специальные звуки казахского языка. Особенности слухового 

восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический 

минимум по специальности. 

Рекомендуемая литература 1. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих 

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

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

2. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

с. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. 

4. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы: Эверо, 2014. - 170 с. 

5. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-

104 бет. 

6. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений 

ун-тов (бакалавриат) / под ред. К.К.Ахмедьярова, 

Ш.К.Жаркынбековой. -2-е изд.-Алматы, 2009.-217 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Основы экономики 

Код дисциплины OE -1102 

Тип дисциплины ООД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.э.н. Ситникова Е.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомление с предметом и методом экономической теории 

изучение основных закономерностей экономического развития 

общества, основ микро-макроэкономики. 

Компетенции: 

логику и структуру основ экономической теории; 

- экономические ресурсы и факторы производства; 

- динамику и основные условия возникновения капитала; 

- структуру издержек и дохода предприятия; 

- определение основных макроэкономических показателей. 

Пререквизиты В рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии и др.,  а также истории Казахстана, культурологи. 

Содержание курса/дисциплины Основные типы экономических систем, формы общественного 

хозяйства, общая характеристика рыночного хозяйства, основы 

теории спроса и предложения, предпринимательская деятельность, ее 

основные виды и формы, основы теории индивидуального 

воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов 

производства и формирование факторных доходов, национальная 

экономика как система, основные макроэкономические показатели, 

безработица и инфляция как проявления экономической 

нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический 

рост, государственное регулирование: сущность, цели, инструменты. 

Рекомендуемая литература 1. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013.- 368с. 



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

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

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 

3. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. пособие / А. 

Н. Казиева. - Алматы: Book Plus, 2013. - 206 с. 

4. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : 

учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы: Экономика, 2015.- 300 

с. 

5. Рахметулина Ж. Б. Основы экономической теории в схемах и 

таблицах: учебно-методическое пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 84с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Теоретические основы неорганической химии 

Код дисциплины TONH -1205 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 5, ЕСTS – 7 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучить основные понятия, теории, законы неорганической химии, 

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной 

дисциплины и уметь применять их на практике. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Школьный курс химии 

Содержание курса/дисциплины Классы неорганических соединений, химические уравнения, строение 

атома, квантово-механические представления об 

атоме,периодический закон и периодическая система химическая 

связь, эволюция  представлений о химической связи, химическое 

равновесие, растворение, гидратная теория растворения, осаждение, 

условия осаждения. 

Рекомендуемая литература 1. Шәріпова Н. С. Сирек элементтердің минералдары мен кендерін 

талдау : оқу құралы / Н. С. Шәріпова. - Алматы : Қазақ университетi, 

2010. - 240 бет 

2. Хаханина Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : 

Юрайт, 2011. - 287 с. 

3. Элементтер химиясының таңдамалы тақырыптары [Электронный 

ресурс] : оқу құралы / А. П. Ауешов [и др.]. ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Шымкент : М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - CD-

ROM 

4. Веренцова Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы: Эверо, 

2014. - 214 с. 

5. Шаихова Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 

187 с. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Физика с основами высшей математики 



Код дисциплины FOVM -1214 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018 г. 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.ф.-м.н. Павлов А.М., Зұлқаршын П. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучить основные понятия, законы, теоретические основы физики, 

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 

Содержание курса/дисциплины Важнейшие законы механики, основы молекулярно-кинетической 

теории газов, первый закон термодинамики и его применение при 

изучении свойств газов, второй закон термодинамики и его 

статистическая трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, 

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, 

физические основы молекулярной спектроскопии, основы атомной 

физики, радиоактивность и ее применение в химии. Аналитическая 

геометрия на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. 

Элементы линейной алгебры. Решение систем линейных уравнений: 

метод Гаусса, матричный метод. Функция одной переменной. 

Непрерывность функции. Производная и дифференциал. Функции 

нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Числовые ряды и признаки их сходимости.Дифференциальные 

уравнения первого порядка, основные их типы. Элементы 

математической статистики. 

Рекомендуемая литература 1. Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / В. 

С.Шипачев.- 10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с. 

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. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / Б. А. 

Горлач. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

4. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование: учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. 

Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 352 с. 

5. Мусин А. Т. Математика 1: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 312 бет. 

6. Мусин А. Т. Математика 2: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 392 бет. 

7. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

8. Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: оқулық.-Алматы: Экономика, 

2013.-890 бет. 

9. Тойбаев С. Н. Теоретическая и прикладная механика: учебник / 

С.Н.Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы, 2014. - 360 с. 

10. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике: учеб. пособие / Т. Ш. 

Саликбаева. - Алматы, 2014. - 144 с. 

11. Браже, Р. А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А. 

Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

12. Павлов, А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. пособие 

/ А. М. Павлов ; М-во образования и науки РК, ВКГУ . - Усть-

Каменогорск, 2011. - 222 с. 

13. Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері: оқу құралы.- 

Алматы: ҚазҰТУ, 2012.-217 бет 

14. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 



Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Ботаника 

Код дисциплины Bot -1204 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК – 4, ЕСTS – 7 

Ф.И.О лектора/профессора к.б.н. Игисинова Ж.Т. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Формирование у будущих специалистов знаний об основных 

признаков внешнего и внутреннего строения вегетативных и 

генеративных органов, размножений и систематике растений. 

Компетенции:  выбор оптимальной модели профессионального 

изучения биологических объектов с учѐтом 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. 

Пререквизиты Школьная биология 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 1. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений : учеб. пособие для агроном. спец. / В. М. Басов, Т. В. 

Ефремова. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 237 с.  

2. Карбозова Р.Д. Фитопатология : оқулық. – Алматы : ЖШС РПБК 

«Дәуір», 2014. – 312 бет. 

3. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары : оқу құралы. – 

Қарағанды : ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 284 бет. 

4. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер : оқулық.- Толық.., 3-ші бас.- Астана : Фолиант, 2012.-528 

бет. 

5. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 

2014. – 124 бет. 

Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с. 

6. Игисинова Ж.Т. Ӛсімдіктер анатомиясы және морфологиясынан 

зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2016.-85 бет. 

7. Сыбанбеков К.Ж., Тӛреқұлова К. Жасуша әлеміне саяхат : оқу 

құралы / К.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел Баспасы, 2015.-75 бет. 

8. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

9. Мырзағалиева А. Б.Ботаникалық ресурстану : оқу құралы. - 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

10. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы /  Б. М. 

Силыбаева, Ж. К. Байғана, Н. Ш. Карипбаева, В.В.Полевик.- Семей : 

Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

11. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

12. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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



выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химия элементов периодической системы 

Код дисциплины HEPS -1206 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК – 4, ЕСTS – 7 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Развитие  представлений  о современном состоянии и путях развития 

химии элементов, о свойствах химических элементов и их 

соединений, основанное на периодическом законе Д.И.Менделеева, 

формирование у студентов стремления к анализу задач на точном и 

количественном уровне; вооружать будущего специалиста, 

комплексом знаний, практических умений и навыков для  активной, 

творческой деятельности, развитие творческого мышления, 

формированию, диалектико-материалистического научного, 

мировоззрения, раскрыть связь химии с другими науками, с жизнью. 

Формирование навыка работы по плану «гипотеза-проверка-

доказательство». 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникатиной, профессиональной, исследовательской 

компетенции. 

Пререквизиты Общая химия 

Содержание курса/дисциплины Химическая классификация элементов. Нахождение в природе и 

общие принципы получения простых веществ и химических 

соединений. Основные классы неорганических соединений, их 

генетическая связь, классификация и номенклатура по JUPAC. 

Закономерности изменения кислотно-основных, окислительно-

восстановительных и других свойств элементов периодической 

системы и их важнейших соединений по периодам и группам. 

Водород, кислород, их получение, физические и химические 

свойства, важнейшие соединения, применение. Общая 

характеристика s-элементов. Общая характеристика p-элементов. 

Общая характеристика d-элементов. Важнейшие f–элементы и их 

радиоактивность. 

Рекомендуемая литература 1. Веренцова Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы: Эверо, 

2014. - 214 с. 

2. Шаихова Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2014. - 

187 с. 

3. Шрайвер Д., Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық : 

оқулық / ауд. А.И. Ниязбаева, Р.Г. Рысқалиева.- Алматы, 2013.- Т. 2.-

688 бет. 

4. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия: 

экспериментальные задачи и упражнения: учеб. пособие для вузов, 

2013. 

5. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. 

Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с. 

6. Нұрахметов Н.Н. Тәшенов Ә.К. Бейметалдар химиясы: оқулық ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-432 

бет. 

7. Жүсүпова Ғ.Е., Әбілов Ж.Ә. Биоорганикалық химия: оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бӛлім.- 174 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 



Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Физиология развития школьников 

Код дисциплины FRSh -1213 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора Кайсанова Т.Т. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Компетенции: 

- знание основных закономерностей развития детей в различные 

возрастные периоды; 

- понимание необходимости медико-полового воспитания учащихся; 

- умения физиолого-гигиеническими основ организации учебно-

воспитательного процесса школы, режима труда и отдыха; 

- знание международных научных терминов. 

- знание основных факторов риска здоровья подрастающего 

поколения. 

Пререквизиты Школьный курс биологии. Педагогика. Психология для посещения 

курса необходимо знать основные физиологические и другие 

биологические термины. 

Содержание курса/дисциплины Общая характеристика сенсорных систем. Учение И.П.Павлова об 

анализаторах. Физиология человека. Возрастные особенности 

световой чувствительности и цветового зрения. Профилактика 

нарушений зрения у детей и подростков. Возрастные особенности 

слухового анализатора. Понятие об утомлении 

Понятие о  здоровье.  Инфекционные  заболевания.  Защита  

организма от  инфекции.  Задачи, формы и средства физического 

воспитания. Гигиенические требования к местам занятий 

физкультурой и спортом 

Рекомендуемая литература 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 2: Опорно-двигательная и 

висцеральные системы. -  2017. - 373 с. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 1: Организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы. -  2017. - 447 с. 

3. Қалкенова Б.Ж. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты 

физиология және гигиена : оқу құралы, 2015. 

4. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического 

бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт. Т. 1: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. - 2017. - 373 с.  

5. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического 

бак.: в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт. Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. - 2017. - 373 с. 

6. Физиология человека и животных: учеб. для вузов / под ред. Ю. 

А. Даринского, В. Я. Апчела. - М. : Академия, 2011. - 443 с. 

7. Адам анатомиясы: оқулық / М. М. Дайырбекова. - Алматы :Нур-

Принт, 2010. 

8. Тәнтану (Адам анатомиясы): оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі  ЖОО студенттеріне оқулық ретінде ұсынған / А. 

Ерназаров. - Астана : Фолиант, 2015. 

9. Адам анатомиясы: кредиттік технология негізінде құрастырылған: 

[оқу құралы] / Ә. О Кузенбаева. - Алматы: Эверо. 1-ші кітап. - 2016. 

10. Тӛлеуханов С. Т., Торманов Н. Адам физиологиясы: оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен, 2010. 

11. Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы: оқу 

құралы / С. Ордабеков, Б. Қ. Абдрақов, Г. Қ. Ахауова. – қайта 

ӛңделіп толық. 2-ші бас. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 



Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) 

Код дисциплины IKT -2107 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Кубентаева С.Н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Овладение студентами информационных и коммуникационных 

компетенций, которые облегчат повседневную жизнь и дадут 

возможность пользоваться современными информационными 

технологиями в различных областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе, для самообразовательных и других 

целей. 

Пререквизиты Школьный курс информатики, иностранного языка 

Содержание курса/дисциплины Представление данных в компьютерных системах. Основы 

операционных систем: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS; понятия 

электронных таблиц и способы визуализации данных с помощью 

диаграмм; системы управления базами данных; архитектура СУБД, 

основы языка SQL, направления развития СУБД; основы локальных 

вычислительных сетей и глобальные сети; основы социальных сетей, 

их архитектуру и представление; основы защиты и безопасности 

информации в ИКТ, понятия идентификации, аутентификация, 

управление доступом, протоколирование и аудит, шифрование, 

контроль целостности; основы веб-технологий, создания веб-страниц; 

инструменты графического представления информации, формы 

представления процессов обработки информации, понятия бизнес-

процесса; понятие человеко-компьютерного взаимодействия, 

пользовательский интерфейс; основы мультимедийных технологий, 

инструментыаудио и видео; -основы SMART-технологий и облачных 

технологий; основные понятия электронного бизнеса и электронной 

коммерции, электронного правительства и электронно-цифровой 

подписи; основы дистанционногообучения и перспективы развития 

ИКТ. Применения современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Рекомендуемая литература 1. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении: учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт, 2011.- 521с  

2. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

4. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 

2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. 

5. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. 

6. 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 1 : textbook. - 2017. - 586 с 

7. 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. 



8. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming: textbook / 

A. Seiketov ; Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher educational institutions of 

Kazakhstan], 2016. - 288 p. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Философия 

Код дисциплины Fil -2106 

Тип дисциплины ООД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж., Жиренова А.Т. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Овладение определенным уровнем знаний о функции философии ее 

предмете. способствовать выработке у будущих специалистов 

адекватных мировоззренческих ориентиров в современном сложном 

и динамичном мире. 

Компетенции: 

- знание исторических типов философствования в контексте 

культуры; 

- формирование основ философско-мировоззренческой и 

методологической культуры; 

- умения ориентироваться в огромном множестве мнений и 

концепций, верований и ценностей. 

Пререквизиты Школьный курс истории, Человек и общество; знание Всемирной 

истории, Истории Казахстана, Культурологии, Этнопсихологии, 

Экологии, Основ экономической теории. 

Содержание курса/дисциплины Философия в культурно-историческом контексте. Философская 

атропология. Проблемы теории диалектики. Эпистемология. 

Феномен философии в Восточной и Античной культуре. Феномен 

философии в средневековой культуре. Арабо-мусульманская 

философия в контексте исламской средневековой культуры. 

Западноевропейская философия в культуре Нового времени  и 

культуре XIX в. Феномен философии в казахской культуре 

Философия бытия. Проблемы теории диалектики Философия 

культуры. Философия любви. Философия религии. Философия 

истории. Философия политики. Философия образования. 

Рекомендуемая литература 1. Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. 

Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Юрайт, 2013.- 575с. 

2. Хасанов М. Ш. Философия: оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы: 

Эверо, 2014. - 411 бет. 

3. Балашов Лев Евдокимович. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. 

- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 612 с. 

4. Петрова В. Ф. Философия: учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. 

Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. 

5. Мырзалы Серик. Философия / С. Мырзалы; М-во образования и 

науки РК. - Алматы: Бастау, 2014. - 448 с. 

6. Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. 

Хрусталев.- 4-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 320 с. 

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

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-302 бет. 

8. Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. Философия: 

оқулық.- Алматы: Эверо, 2014.-411 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 



Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химическая промышленность Казахстана 

Код дисциплины HPK -2108 

Тип дисциплины ООД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Аубакирова Р.А., Оразова С.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучить основные технологические схемы, физико-химические 

основы отдельных стадии химического производства, размещение 

важнейших химических производств на территории республики, 

историю развития химической промышленности в дореволюционном 

Казахстане, в советский период, в период рыночных отношений, на 

современном этапе развития суверенного Казахстана. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникатиной, профессиональной, технологической, 

исследовательской компетенций. 

Пререквизиты Неорганическая химия, Физическая химия  

Содержание курса/дисциплины История развития химической промышленности в дореволюционном 

Казахстане, в советский приод, в период рыночных отношений, на 

современном этапе развития суверенного Казахстана; основные 

технологические схемы, физико-химические основы отдельных 

стадий химического производства; физико-химические методы 

контроля исходного сырья, полупродуктов и продуктов; 

экономические регионы республики, важнейшие месторождения, 

производимая продукция. 

Рекомендуемая литература 1. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической промышленности 

Республики Казахстан: моногр. / А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. 

- 150 с. 

2. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының 

студенттеріне арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 256 бет. 

3. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 296 бет. 

4. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- 

Тау с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., 

Бектуров А. Б. // Ученые зап. Кзыл- Ординского пед. ин- та.- Кзыл- 

Орда, 2001. 

5. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства 

продуктов химической промышленности Республики Казахстан: 

Учеб. пособие / Ю. К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, 

С. К. Кабдрахманова.- Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Качественные реакции анионов и катионов 

Код дисциплины KRAK -2207 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 



Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Расширение и углубление теоретических знаний по аналитической 

химии в области изучения качественного анализа. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов 

периодической системы 

Содержание курса/дисциплины Предмет качественного анализа. Методы аналитической химии, 

связанные с химическими превращениями в растворах, основанные 

на равновесных процессах с участием ионов. Стадии аналитического 

процесса. Отбор пробы. Отбор пробы веществ в зависимости от 

агрегатного состояния. Классификация катионов и анионов. 

Химическое равновесие гомогенных систем. Основные понятия 

термодинамики. Скорость реакций. Влияние различных факторов на 

скорость химических реакций. Реальные растворы. Теории кислот и 

оснований. Реакции осаждения. Константа растворимости. Причины 

изменения растворимости малорастворимого электролита. 

Равновесие в реакциях комплексообразования. 

Рекомендуемая литература 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / 

ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 

2011.- 474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. 

Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 

448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде 

ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Количественный анализ 

Код дисциплины KA -2208 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Расширение и углубление теоретических знаний по аналитической 

химии в области изучения количественного  анализа. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов 



периодической системы, Качественные реакции анионов и катионов 

Содержание курса/дисциплины Основные разделы количественного анализа, гравимет-рический 

(весовой) и титриметрический (объемный)  анализы, метод кислотно-

основного титрования, сущность методов кислотно-основного 

титрования и область их применения, ацидиметрия и алкалиметрия, 

кислотность и щелочность среды и водородный показатель, точка 

нейтральности и конечная точка титрования, методы редоксиметрии, 

сущность и классификация методов редоксиметрии, 

редокспотенциалы и направление протекания реакций, методы 

осаждения,сущность и теоретические основы методов осаждения, 

комплексонометрия, сущность комплексонометрии, комплексоны. 

Рекомендуемая литература 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / 

ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 

2011.- 474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. 

Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 

448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде 

ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Зоология 

Код дисциплины Zoo -2209 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК – 4, ЕСTS – 7 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Сформировать у студентов комплексные научные знания о 

разнообразии беспозвоночных, морфо-биологических особенностях, 

жизнедеятельности, происхождении, развитии, распространении, 

значение беспозвоночных животных в биосфере и человеческой 

жизни. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Пререквизиты Школьная биология 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 1. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: Учеб. для вузов / В. 

М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова.- 7-е изд.- М.: 

Academia, 2012.- 448 с. 

2. 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 бӛлімдер. 

3. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы: 

университтердің биология фак-нің бакалавлары мен 

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

2014.- 1-ші бӛлім. - 400 бет. 

4. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы: оқу 

құралы : 2- бӛлім.- Алматы : Эверо, 2017.- 2-ші бӛлім.- 268 бет. 

5. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар 

алуантүрлілігі және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы: 

Қазақ университеті, 2009.- 248 бет. 

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

зертханалық жұмыстары: оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен: 

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

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Органическая химия 

Код дисциплины OH -2210 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Абылкасова Г.Е., к.п.н. Даутова З.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучить основные понятия, теории, законы органической химии. 

Применять полученные теоретические и практические  знания для 

решения конкретных задач. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Неорганическая, аналитическая химия 

Содержание курса/дисциплины Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Классификация органических молекул по скелету, функциональным 

группам, степени насыщенности. Пространственное строение 

органических соединений. Основные принципы современной 

номенклатуры ИЮПАК. Нуклеофильное замещение, 

элиминирование. Основные закономерности. Алициклы, 

ароматические углеводороды, галогенопроизводные ароматического 

кольца, ароматические альдегиды и кетоны, ароматические 

карбоновые кислоты и их производные, нитросоединения, 

ароматические амины, гетероциклы с одним гетероатомом, 

полигетероциклы. 

Рекомендуемая литература 1. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: 

учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 

113с. 

2. Органическая химия: учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный 

курс.- 2010- 592 с. 

3. Органическая химия: учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 

2010.- 638 с. 

4. Даутова З.С. Органикалық синтез: оқулық / З. С. Даутова, Р.А. 

Таженова.-Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2016.-144 бет. 



5. Дәуітова З.С. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттерге 

органикалық химия пәні арқылы экологиялық білім беру әдістемесі : 

оқу-әдістемелік құрал.- Кӛкшетау : Келешек-2030, 2009.- 164 бет. 

6. Даутова З.С. Органикалық химиядан практикум :  оқу-әдістемелік 

құрал / З. С. Даутова.- Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы, 2013.-100 бет. 

7. Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен есептері : 

оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.- Ӛскемен : ШҚМУ 

Баспасы, 2013.-164 бет. 

8. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 

9. Сборник задач по органической химии: учеб. пособие для вузов / 

В. Я. Денисов  и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 544 с. 

10. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической 

химии: учебно - метод.  пособие для вузов / В. А. Резников. - 2-е изд., 

стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 288 с. 

11. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с. 

12. Бейсебеков М.Қ., Әбілов Ж.Ә. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық .- 2-ші бас.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-338 бет. 

13. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясының 

теориялық негіздері: жоғары оқу орындарының химия 

мамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын студ. 

арналған оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 бет. 

14. Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2011.-144 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Педагогика 

Код дисциплины Ped -2215 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Дюсенбаева А.Т., к.п.н. Губайдулина Г.Н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Овладение определенным уровнем владения знаний по проблемам 

системы образования. формирование системы теоретических знаний 

о целостном педагогическом процессе, в котором осуществляется 

формирование личности школьника в условиях изменяющейся 

общественно-экономической ситуации Республики Казахстан и 

обновленного содержания образования. 

Компетенции:  

 знание принципов и закономерностей целостного педагогического 

процесса, перспектив развития системы образования в Республике 

Казахстан, формы и методы управления учебно-воспитательным 

процессом. 

 умения применять теоретические знания на практике в 

общеобразовательной школе, устанавливать целесообразные 

отношения с учащимися, учителями и родителями своих 

воспитанников. 

 умения планировать, организовывать и руководстводить учебно-

воспитательным процессом, прогнозировать результаты 

педагогической деятельности, осуществить диагностику состояния 

ЦПП. 

Пререквизиты Для изучения дисциплины студенту необходимо знать материал 



школьной программы по классическим гуманитарным дисциплинам: 

литературе, истории, мировой культуре и искусству, а также 

естественно-научным дисциплинам: анатомии и физиологии 

человека. Необходимо владеть общеучебными умениями: 

составление развернутого и краткого конспекта, простого и сложного 

плана, работа с библиографическими источниками, написание 

рецензий и аннотаций. Студент должен уметь совершать 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

абстрагирование, индукция, дедукция и др. 

Содержание курса/дисциплины Педагогический процесс как объект деятельности учителя. 

Теоретико-методологические основы истории педагогики. Система 

образования. Педагогические идеи зарубежной отечественной 

педагогики. Современные тенденции развития. Этнопедагогика. 

Сущность и содержание воспитание в народной педагогике. 

Педагогика школы. Структурные компоненты педагогического 

процесса. Содержание образования в современной школе. 

Воспитательная работа. Взаимодействие школы и родителей. 

Рекомендуемая литература 1. Игібаева А.Қ., Дюсенбаева А.Т. Жоғары мектеп педагогикасы: оқу 

құралы.- Ӛскемен, 2013.-147 бет. 

2. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар: оқулық.-Алматы: ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

3. Дүйсенбаев А.К. Педагогика: оқу құралы.- Алматы: Отан, 2015.-

293 бет. 

4. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

қазіргі оқыту технологиялары: оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 

бет. 

5. Педагогика: оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет. 

6. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы: оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай, 2013.-432 бет. 

7. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме 

түріндегі педагогика: оқу құралы. - Ӛскемен: ШҚМУ баспасы, 2013.- 

170 бет. 

8. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к 

преподаванию и учению: учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Берел, 2016.- 261 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Психология 

Код дисциплины Psi -2216 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2019 г. 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Сыздыкова Г.Т., Турарова Г.У. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Овладение определенным уровнем знаний теории личности является 

формирование у студентов системы представлений о личности как 

интегральном системном качестве индивида, а так же о практической 

значимости, задачах и методах еѐ исследования в контексте 

современных теорий личности, а так же методах психологического 

анализа личности. 

Компетенции: 

 знание смысла изучения психологии личности в контексте 

формирования профессионализма практического психолога; 

 знание проблем и системы категорий психологии личности, 

методологических и методических принципов и приемов 



исследования личности; 

 знание о структуре личности и механизмах ее развития в 

современной психологии на примере различных теорий личности; 

 умения применять приемы исследования и анализа конкретной 

личности в ситуациях психологической практики. 

Пререквизиты Вузовский курс педагогики, Философия 

Содержание курса/дисциплины Отрасли и методы психологии. Индивидуально-типологические 

свойства личности. Актуальные проблемы психологи образования и 

развития. Общие представления о строении личности (уровни, 

компоненты и структурные единицы). Проблема выделения единиц 

анализа личности (Л.С. Выготский). Многообразие стратегий 

анализа: влечение (3. Фрейд), архетип (К. Юнг), черта (Г. Олпорт, Р. 

Кеттел, Г. Айзенк и др.), событие (Г. Мюррей), «стимул-реакция» (Д. 

Уотсон, Скиннер и др.), конструкт (Д. Келли), деятельность (А.Н. 

Леонтьев), поступок (С.Л. Рубинштейн), отношение (В.Н. Мясищев), 

установка (Д.Н. Узнадзе), диспозиции, тенденции, потребности др. 

Личность как полисубъектное образование (И. Польстер, В. 

Самохвалов и др.). Различные подходы к выделению содержательных 

компонентов личности: подход С.Л. Рубинштейна, «блочная» 

концепция К.К. Платонова, «ядерно-периферический» подход С. 

Мадди и др. Основные подходы к выделению уровневых 

компонентов личности. Антропологический подход: человек как 

индивид, субъект, личность и индивидуальность (христианская 

антропология, «человекознание» Б.Г. Ананьева и др.). 

Психоаналитический подход (3. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан). 

Индивидные свойства человека (Человек как природное существо). 

Общие представления об индивидных свойствах человека (Б.Г. 

Ананьев). Возрастно-половые особенности человека и их онтогенез. 

Онтогенез индивида как созревание. Индивидно-типические свойства 

человека. Гены, системы мозга и индивидуальные различия. Общие 

представления о темпераменте. Теории темперамента. 

Индивидуальные различия и особенности ВНД (И.Н. Павлов). 

Основные стратегии исследования темперамента в психофизиологии 

индивидуальных различий. Личность в системе социальных 

отношений. 

Рекомендуемая литература 1. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері: оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет. 

2. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические 

подходы и методологические основания: [учеб. для вузов : в 2 кн.] / 

О.Е.Баксанский, В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология 

познания.- М. : ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 

3. Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / 

Н.П.Рапохин.- М.: ФОРУМ, 2014.- 432с. 

4. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар 

мен тапсырмалар): оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 б. 

5. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-

ші бас.- Астана : Фолиант, 2016. 

6. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет. 

7. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 бет. 

8. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу 

құралы.- Қарағанды:  Medet Group, 2014.-118 бет. 

9. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және 

кемтар бала психологиясы: оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 

бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Менеджмент в образовании 



Код дисциплины MO -2217 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Паньшина Т.В., Козыбаева А.К. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Формирование теоретической основы планирования и организации 

воспитательной работы в малокомплектной школе. Формирование 

профессионально-педагогических умений и навыков планирования и 

организации воспитательной работы, умений и навыков 

коллективной, групповой и индивидуальной работы с учащимися, 

необходимых для реализации будущей профессиональной 

деятельности в условиях малокомплектной школы. 

Компетенции: 

- знание принципов, форм, методов и технологий организации 

воспитательной работы в в условиях малокомплектной школы; 

- знание функций, прав и обязанностей, направлений работы 

классного руководителя в условиях малокомплектной школы; 

- знание форм взаимодействия классного руководителя с семьей 

учащихся в условиях малокомплектной школы; 

- умение применять теоретические знания на практике в 

общеобразовательной школе; 

- умение планировать и организовывать учебную, воспитательную 

работу с учащимися. 

Пререквизиты Педагогика, Психология, Физиология развития школьников. 

Содержание курса/дисциплины Содержание воспитания школьников. Умственное воспитание, 

гражданско-правовое и национальное воспитание. Приоритет 

общечеловеческих ценностей и нравственное воспитание. 

Формирование эстетического отношения к действительности. 

Трудовое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Экологическое воспитание. 

Многообразие форм и методов организации внеклассной работы в 

условиях малокомплектной школы. Клубная деятельность учащихся, 

принципы ее организации: разнообразие, неформальность, 

ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей. 

Рекомендуемая литература 1. Егоршин, А. П. Менеджмент образования: учеб. пособие / 

А.П.Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Н.Новгород: НИМБ, 2013. - 464 с 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент: оқу құралы / 

А.Қ.Дүйсенбаев. - Алматы: ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

3. Педагогический менеджмент и управление современной школой / 

В. К. Омарова и др.; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. 

пер. - Алматы:  [б. и.], 2014. - 252 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Теория и методика воспитательной работы 

Код дисциплины TMVR -2218 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Паньшина Т.В., к.п.н. Губайдулина Г.Н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Формирование теоретической основы планирования и организации 

воспитательной работы в школе, в классе. Формирование 

профессионально-педагогических умений и навыков планирования и 

организации воспитательной работы, умений и навыков 



коллективной, групповой и индивидуальной работы с учащимися, 

необходимых для реализации будущей профессиональной 

деятельности. 

Компетенции: 

- знание принципов, форм, методов и технологий организации 

воспитательной работы в школе, классе; 

- знание функций, прав и обязанностей, направлений работы 

классного руководителя; 

- знание методов диагностики воспитательной работы, методы 

диагностики развития отдельного учащегося и детского коллектива в 

целом; 

- знание формы взаимодействия классного руководителя с семьей 

учащихся; 

- умение применять теоретические знания на практике в 

общеобразовательной школе; 

умение планировать и организовывать воспитательную работу с 

учащимися. 

Пререквизиты Для изучения дисциплины студенту необходимо знание педагогики, 

культурологи, философии, анатомии и физиологии человека. А также 

владеть такими умениями как: самостоятельная работа с учебным 

материалом: составлять тезисы, работать с библиографическими 

источниками. Также студентам необходимы умения анализа, 

сравнения, синтеза, обобщения фактов. 

Содержание курса/дисциплины Содержание воспитания школьников. “Комплексная программа 

воспитания в учреждениях образования Республики Казахстан”. 

Формирование научного мировоззрения. Умственное воспитание, 

гражданско-правовое и национальное воспитание. Приоритет 

общечеловеческих ценностей и нравственное воспитание. 

Формирование эстетического отношения к действительности. 

Трудовое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Экологическое воспитание. Подготовка школьников  к жизни в 

системе рыночных отношений и содержание воспитания. 

Многообразие форм и методов организации внеклассной работы. 

Дифференцированный подход к различным группам учащихся. 

Работа учителя и классного руководителя по организации 

познавательной, трудовой общественно-полезной, художественно-

творческой, спортивно-оздоровительной деятельности учащихся во 

внеурочное время. Трудовая и общественно-полезная деятельность 

учащихся, педагогические требования к ее организации: 

благотворительные дела, восстановление и сохранение природы, 

народных промыслов, исторических памятников, работа в школьных 

кооперативах и т. д. Включение учащихся в трудовые отношения 

взрослых. Клубная деятельность учащихся, принципы ее 

организации: разнообразие, неформальность, ориентация на 

индивидуальные интересы и склонности детей. Организованные и 

свободные формы общения детей. 

Рекомендуемая литература 1. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В.П. 

Сергеевой.- 4-е изд.- М.: Академия, 2013.- 368с. 

2. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы: учеб.-метод 

пособие для вузов / Т. Г. Сумина.- М. : Академия, 2014.- 192 с. 

3. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании: учеб. 

пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 

Алматы:  [б. и.], 2014. - 248 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Технологии критериального оценивания 

Код дисциплины TKO -2219 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 



Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Паньшина Т.В., к.п.н. Губайдулина Г.Н. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Знать основные понятия, категории педагогической науки, 

сознательно использовать их  в организации и анализе целостного 

педагогического процесса. 

Компетенции: 

- знание принципов, форм, методов и технологий организации 

воспитательной работы в в условиях малокомплектной школы; 

- знание функций, прав и обязанностей, направлений работы 

классного руководителя в условиях малокомплектной школы; 

- знание форм взаимодействия классного

 руководителя с семьей учащихся в условиях малокомплектной 

школы; 

- умение применять теоретические знания на практике в 

общеобразовательной школе; 

- умение планировать и организовывать учебную, воспитательную 

работу с учащимися.  

Пререквизиты Педагогика, Психология, Физиология развития школьников. 

Содержание курса/дисциплины Формативное и суммативное оценивание. Суммативное внутреннее 

оценивание. Суммативное внешнее оценивание. Основные задачи 

критериального оценивания. 

Рекомендуемая литература 1. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических 

исследований: учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

2. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: оқулық / 

Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет. 

3. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім берудегі 

инновациялық технологиялар: оқу  құралы.- Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 2014.-152 бет. 

4. Омарова, В. К. Профориентационная работа в условиях 

профильного обучения: учеб. пособие / В. К. Омарова, Р. Н. 

Демиденко; М-во образования и науки РК ; ПГПИ. – Алматы, 2014. - 

232 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Избранные главы неорганической химии 

Код дисциплины IGNH -2201 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Развитие  представлений  о современном состоянии и путях развития  

неорганической химии,  периодического закона Д.И.Менделеева, для 

чего необходима: 1) систематизация огромного фактического 

материала и основных теоретических концепций, посвященных 

взаимосвязи «состав- строение – реакционная способность»; 2) 

установление логических связей и корреляций в изменении строения 

и свойств  химических соединений. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

мировоззренческой, профессиональной, исследовательской. 

Пререквизиты Неорганическая, аналитическая, органическая химия. 

Содержание курса/дисциплины Содержания курса  «Избранные главы неорганической химии»   



должно служить основой  для дальнейшего усвоения студентами 

дисциплин  химического цикла и их глубокому пониманию. 

Формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для 

успешного решения практических задач, умению продуктивно 

работать с учебной  и  методической  по данной дисциплине в целях 

самообразования, литературой. 

Рекомендуемая литература 1. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия: учеб. пособие для вузов / 

Т.И.Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М.: Юрайт, 2011. 

- 287 с. 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық 

оқулық / қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- Алматы, 

2012.- 756 бет. 

3. Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков М.Б., Тәшенов Ә.К. Бейметалдар 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-458 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Биология клетки 

Код дисциплины BK -2202 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора Абилова М.С., Туктасинова А. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целью дисциплины «Биология клетки» является формирование у 

студентов фундаментальных знаний и компетенций в области 

клеточной биологии, овладение системным подходом в анализе 

строения и функционирования различных типов клеток, их 

клеточных компонентов при оценке жизнедеятельности организмов в 

норме и при патологии. 

В результате изучения дисциплины «Биология клетки»   студент должен 

знать: историю и методы изучения клетки, основы клеточной теории; о 

достижениях современной клеточной биологии и методических подходах к 

анализу структуры и функции in vivo и in vitro; структуру и функции 

клеточных органелл, взаимосвязь между строением, химической 

организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных 

структур; структуру и функции клеточного ядра, 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 

фотосинтезирующих структур эукариотических и прокариотических клеток; 

молекулярно-генетические основы цитодиференцировки в норме и 

патологии, формы клеточной гибели (апоптоз и некроз); содержание раздела 

биологии клетки в школе по обновленной программе  и методические 

аспекты ее изучения в школе. 

уметь: работать с основными видами световых микроскопов, 

микроскопировать цитологические и гистологические препараты, культуру 

клеток; различать различные типы клеток, различать морфологические 

признаки деления клеток, описывать основные элементы живых и 

фиксированных клеток при микроскопировании, описывать и 

анализировать клетки и их структурные элементы на микрофотографиях и 

электронограммах; ориентироваться в научной литературе по дисциплине, 

готовить презентации и доклады на научные темы, публично представлять 

результаты исследования; применять полученные теоретические знания и 

лабораторные навыки  в практической  и научно-исследовательской 

деятельности; в преподавании уроков биологии в школе, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной и 

научно – исследовательской, проектной работы учащихся по биологии; 

составлять задания по данному разделу школьного курса биологии на 



основе новых подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, 

компетентностного и деятельностного; в рамках обновления содержания 

биологического образования осуществлять развитие функциональной, 

естественнонаучной грамотности  школьников, разрабатывать 

практикоориентированные, исследовательские задания; реализовывать 

образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений;  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом науки, основами 

системного подхода к изучаемым цитогенетическим процессам и 

наблюдаемым физиологическим проявлениям; методами исследования 

клетки, методами микроскопирования и анализа клеточных структур и 

различными способами представления цитологической информации: 

описательным, схематическим, графическим, устным. 

Пререквизиты Латинский язык, зоология беспозвоночных 

Содержание курса/дисциплины История и методы изучения клетки, основы клеточной теории; 

структурные компоненты клеток, взаимосвязь между строением, 

химической организацией и физиологическими функциями клеток и 

внутриклеточных структур, характеристика клеточного цикла и 

процессов деления клеток - митоза и мейоза, их нормальное течение 

и патологию; понятие о гене и генетическом коде, характеристика 

биосинтеза белка; система энергообеспечения клетки, характеристика 

фотосинтеза в клетках растений; принципы регуляции размножения 

клеток; молекулярно-генетические основы цитодиференцировки в 

норме и патологии, формы клеточной гибели (апоптоз и некроз). 

Рекомендуемая литература 1. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

2. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: 

Дәуір, 2011. - 260 бет. 

Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология негіздері: оқу құралы. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2009. - 125 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Методика преподавания биологии 

Код дисциплины MPB -3301 

Тип дисциплины ПД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.б.н. Шарипханова А.С., Абилова М.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомление с научно-теоретическими и практическими 

достижениями МПБ в условиях обновленного содержания 

образования, вооружить студентов знанием основ процесса 

преподавания биологии в школе: целей, принципов, содержания и 

структуры, организационных форм, методов и средств обучения, 

воспитания и развития учащихся на основе современных 

технологий обучения; способствовать формированию гражданской 

позиции, коррекции и интеграции знаний и умений студентов, 

полученных при изучении различных блоков профессиональной 

образовательной программы в системе методической подготовки к 

профессиональной деятельности в роли учителя биологии. 

Компетенции: 

знать: цели и задачи, содержание и принципы построения разделов 

современного курса биологии (программ, школьных учебников); 

основные принципы новых технологий обучения, методы и формы 

обучения биологии, методику формирования биологических понятий 

с познавательным развитием и углублением основных 

общебиологических и экологических понятий в целях построения 



целостной картины органического мира; требования к уроку и 

формам организации учебного процесса в школе; оборудование 

школьного кабинета по биологии; требования к практическим 

умениям и навыкам школьников, к формированию ценностных, 

деятельностных свойств личности школьника; нормативно-правовые 

документы в  сфере образования РК, обновленное содержание 

образовательных программ по биологии, об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые 

стандарты обучения, основанные на ценностно-ориентированном, личностно-

ориентированном, дифференцированном, интегративном, деятельностном, 

информационно-коммуникативном, проектно - исследовательском, 

проблемном, системном, модульном,  компетентностном подходах;  

инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, 

естественнонаучной грамотности школьников; научно-теоретические и 

методические основы системы критериального оценивания; основные 

биологические понятия, знания биологических законов и явлений; о 

многоуровневом принципе строения живых организмов и 

иерархических связях внутри него; 

уметь: составлять программы перспективного и тематического 

планирования преподавания биологии в школе; разрабатывать 

поурочный план и конспект урока по биологии; анализировать 

проведенный урок, изменять его структуру и содержание в 

соответствии с новыми данными педагогической и биологической 

науки; разрабатывать программы работы школьного факультатива, 

кружка по биологии, элективного курса, комплекс практических и 

лабораторных работ по биологии в школе; применять свои знания в 

осуществлении методической переработки биологического 

материала, планирования учебной работы, в проведении уроков, 

экскурсий, внеурочных занятий и внеклассных мероприятий по 

биологии, в организации учебно-познавательной, проектно-

исследовательской деятельности школьников; применять полученные 

знания в научно исследовательской (педагогической) работе; 

применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки  в 

практической  и научно-исследовательской деятельности; в преподавании 

уроков биологии в школе, в проведении факультативных занятий и кружков, в 

организации и проведении учебной и научно – исследовательской, проектной 

работы учащихся по биологии; составлять задания по данному разделу 

школьного курса биологии на основе новых подходов: проблемного, 

исследовательского, интегративного, компетентностного и деятельностного; в 

рамках обновления содержания биологического образования осуществлять 

развитие функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, 

разрабатывать практикоориентированные задания и задания творческого 

характера (задания исследовательского, занимательного характера, задания с 

экономическим, историческим содержанием, и др.), а также осуществлять 

проверку сформированности функциональной, естественнонаучной 

грамотности; реализовывать образовательные программы по биологии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, обновленной 

программы, на основе системы критериального оценивания образовательных 

достижений; использовать навыки работы в лабораториях, музеях, 

библиотеках; 

иметь навыки: ориентироваться в многообразии учебно-

методических материалов, наглядных пособий и технических средств 

и умело их использовать с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, учащихся в процессе обучения биологии для развития 

биологической компетентности школьников; профессионального 

общения, работы в сотрудничестве; профессиональной рефлексии; 

управлять процессом обучения: определять цели, способы действия, 

деятельности т.е. всех компонентов учебной деятельности, 

направленной на развитие ученика как субъекта учения. 

Пререквизиты Педагогика, психология 

Содержание курса/дисциплины Общие вопросы теории и методики обучения биологии. Основные 

цели и задачи обучения биологии в учреждениях среднего общего 

образования. Содержание и структура школьного курса биологии. 

Методы обучения биологии. Современные концепции, подходы и 

технологии обучения биологии. Формы организации учебных 



занятий по биологии. Материальная база обучения биологии. 

Планирование и контроль результатов учебно-воспитательной 

работы учителя биологии. Частные вопросы методики обучения 

биологии. Научно-методический анализ курса биологии основной 

школы. Методика изучения разделов биологии в 6-11 классах. 

Методика обучения биологии на общеобразовательном и профильном 

уровне. 

Рекомендуемая литература 1. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: 

Академия, 2012.- 368с. 

2. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176с. 

3. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии : учеб. для вузов / 

М. А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Академия, 2014.- 336 с. 

4. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

әдістемелері : оқу құралы. – Алматы : «Қазақ университеті», 2013. – 

260 бет.  

5. Шарипханова А.С., Шайымова Б.М. Дарынды оқушымен жұмыс 

жүргізу : олимпиада, факультативтік сабақ, ғылыми жоба : оқу-

әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2011.-108 бет. 

6. Жиреншина К. А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-

орысша-қазақша сӛздігі.- Алматы : Қазақ университеті,2013.-304 бет. 

7. Қазақстанның сулы-батпақты жерлерінің ӛсімдіктері: мұғалімдер 

мен мектеп оқушыларына арналған әдістемелік оқу құралы / құраст. 

А.А.Иващенко, С.А. Потапенко.- Астана, 2010.-92 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Методика преподавания химии 

Код дисциплины MPH -3302 

Тип дисциплины ПД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомление с научно-теоретическими и практическими 

достижениями МПХ в условиях обновленного содержания 

образования, вооружить студентов знанием основ процесса 

преподавания химии в школе: целей, принципов, содержания и 

структуры, организационных форм, методов и средств обучения, 

воспитания и развития учащихся на основе современных 

технологий обучения; способствовать формированию гражданской 

позиции, коррекции и интеграции знаний и умений студентов, 

полученных при изучении различных блоков профессиональной 

образовательной программы в системе методической подготовки к 

профессиональной деятельности в роли учителя химии. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

мировоззренческой, профессиональной, исследовательской. 

Пререквизиты Педагогика, психология 

Содержание курса/дисциплины Общие вопросы теории и методики обучения химии. Основные цели 

и задачи обучения химии в учреждениях среднего общего 

образования. Содержание и структура школьного курса химии. 

Методы обучения химии. Современные концепции, подходы и 

технологии обучения химии. Формы организации учебных занятий 

по химии. Материальная база обучения химии. Планирование и 

контроль результатов учебно-воспитательной работы учителя химии. 



Частные вопросы методики обучения химии. Научно-методический 

анализ курса химии основной школы. Методика изучения разделов 

химии в 8-11 классах. Методика обучения химии на 

общеобразовательном и профильном уровне. 

Рекомендуемая литература 1. Химия : жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған 

оқулық.- Ӛңд., толық. 2- бас. /Н. Нұрахметов, К. Сарманова, К. 

Жексембина; ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: 

Мектеп, 2009.-208 бет. 

2. Жұмаділова Р., Әлімжанова С. Химия : жалпы білім беретін 

мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына 

арналған оқулық /ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Ӛңд. 

Толық. 2-ші бас.-Алматы : Мектеп, 2011.-208 бет. 

3. Нурахметов , Н. Н. Химия: метод. руководство : пособие для 

учителей 10 кл. общественно-гуманитар. общеобразоват. шк. / Н. Н. 

Нурахметов, К. Б. Бекишев, Н. А. Заграничная. - 2-е изд. - Алматы : 

Мектеп, 2010. - 92 с. 

4. Тантыбаева Б.С. Химиядан студенттер білімін бақылау : 

монография.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2012.-118 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Организация и проведение научных исследований 

Код дисциплины OPNI -3303 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Афанасенкова И.В., PhD Ныкмуканова М.М. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучение закономерностей планирования и организации химического 

эксперимента: определение целей и задач исследования, обоснование 

актуальности выбранной проблемы, изучение современного 

состояния научных исследований, анализ, выбор методов 

планирования эксперимента.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

Пререквизиты Высшая математика, физика 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

закономерности планирования и организации химического 

эксперимента: определение целей и задач исследования, обоснование 

актуальности выбранной проблемы, изучение современного 

состояния научных исследований, анализ, выбор методов 

планирования эксперимента. Курс рассматривает основные понятия в 

области измерений, методов и средств обеспечения требуемой 

точности, а также изучает основы законодательства РК в области 

метрологии, стандартизации и сертификации. Обучает пользоваться 

научно-технической документацией на средства и методы измерений;  

принципы поверки средств измерений;  методов поправок. Студент 

приобретает навыки математической, графической обработки 

полученных результатов анализа. 

Рекомендуемая литература 1. Афанасенкова, И. В. Формирование исследовательских умений 

студентов-химиков: моногр. / И. В. Афанасенкова; М-во образования 

и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.- 166 с. 

2. Науковедческие исследования: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т науч. 

информации по обществ. наукам; [отв. ред. А. И. Ракитов] .- М.: [б. 

и.] , 2010.- 204 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 



Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Основы биометрии 

Код дисциплины BN -3211 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Кабатаева Ж.К. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучение методов анализа биологических и медицинских явлений, 

развитие статистического мышления, планирование эксперимента и 

подбор адекватных методов математической обработки данных 

экспериментов и наблюдений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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 

Пререквизиты Школьные курсы математики и биологии. 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 1. Ӛтесінов Ж. Эмбирология, биометрия, биофизика: оқу құралы. – 

Алматы : Эверо. Т. 1. -2016. -332 бет. 

2. Аубакиров Х.Ә. Биометрия: оқулық.- Алматы: Дәуір, 2011.-408 

бет. 

3. Бегімқұл Б.К. Биометрия: оқулық.- толық. және қайта ӛңд. 2-ші 

бас.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-347 бет. 

4. Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж., Даулетбаева С.Б. Биологиялық 

статистика: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-102 бет 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Биохимия с основами молекулярной биологии 

Код дисциплины BOMB -3212 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 



Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Ескалиев А.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучить теоретические основы биохимии и молекулярной биологии. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Аналитическая, органическая химия, биология 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы: состав 

животных организмов и превращения в них веществ и энергии. 

Химический состав организмов, продуктов питания и их взаимосвязь. 

Изучение биохимических процессов животных организмов. 

Основные методы анализа биохимических объектов на молекулярном 

уровне. 

Рекомендуемая литература 1. Бейсебеков М.Қ., Халменова З.Б. Биохимия негіздері және 

биологиялық белсенді жүйелер синтезі: оқу-әдістемелік құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-50 бет. 

2. Биохимия: учеб. для вузов / [В. Г. Щербаков и др] ; под ред. В. Г. 

Щербакова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 472 с. 

3. Қыдыржанова А.А. Биологиялық химия: оқулық.- Қарағанды : 

Ақнұр, 2012.-380 бет. 

4. Сейтембетов Т.С., Тӛлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.  Биологиялық 

химия : оқулық / жалпы ред. бас. С.М.Әдекенов.-Алматы : Эверо, 

2014.-422 бет. 

5. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы : оқу 

құралы. - Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

6. Тұртабаев С.Қ., Кабдрахимова А.К., Еримова А.Ж. Биохимия 

негіздері : оқулық биология мамандықтарының студ. арналған.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 336 бет. 

7. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Профессиональный казахский (русский) язык  

Код дисциплины PK(R)Ya -3220 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Оразова С.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Формирование профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться в 

русскоязычную профессиональную среду и использовать 

профессиональный русский язык как средство межкультурного и 

профессионального общения. 

Пререквизиты Школьный курс казахского, русского и иностранного языка. 

Содержание курса/дисциплины Специальные звуки казахского (русского) языка. Особенности 

слухового восприятия разговорной речи. Лексический и 

терминологический минимум по специальности. 

Рекомендуемая литература 1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі: 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бӛлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған): оқу 

құралы.- Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-

104 бет. 

3. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 



4. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих 

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

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

5. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

6. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. Ермакова В. И. Русский язык: учебное пособие  / В. И. Ермакова ; 

М-во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Код дисциплины POIYa -3221 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Аубакирова Р.А. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Совершенствование умений всех форм профессионально - 

ориентированной иноязычной речи, а также развитие 

коммуникативной и межкультурной компетенции будущих 

специалистов в области химии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны быть 

компетентными в использовании профессиональных терминов на 

английском языке и в отборе языковых средств при переводе 

специализированных текстов с использованием и без использования 

словарей различных профилей. 
Пререквизиты Школьный курс английского языка, школьный курс химии  

Содержание курса/дисциплины Спецлексика, спецтексты, грамматические темы, наиболее часто 

встречающиеся в спецтекстах. 
Рекомендуемая литература 1. Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu: deutsch im Alltag lehr-und 

Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit 

S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2013. - 256 p. 

2. Murphy, R. Essential Grammar in Use: 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. 

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

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

4. 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. 

5. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік: оқу құралы .- Ӛскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-180 бет. 

6. Physical and Inorganic Chemistry / J. Barthel/-[репринт. изд. 1983 г.].- 

Berlin : Springer – Verlag, [2016].- 195 p. 

7. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2014]. - 176 р. 

8. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2016]. - 176 р. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 



Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Инклюзивное образование 

Код дисциплины IO -3222 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК – 2, ЕСTS – 3 

Ф.И.О лектора/профессора Смаилова Ж.У. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Освоить основные понятия инклюзивного образования, 

сформировать ценностное отношение к психолого-педагогическим 

закономерностям процесса обучения в условиях инклюзии. 

Дисциплина направлена на формирование  профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Пререквизиты Психология, Менеджмент в образовании, Теория и методика 

воспитательной работы, Педагогика. 

Содержание курса/дисциплины Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования. Общие вопросы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде. Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного образования. Психолого-педагогические 

основы формирования профессиональной культуры педагога 

инклюзивного образования. 

Рекомендуемая литература 1. Арнайы педагогика  : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - 

Қарағанды : ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет. 

2. Инклюзивті білім беру негіздері: оқу құралы / А. Искакова [және т. 

б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет. 

3. Жубакова, С. С. Теория и практика инклюзивного образования: 

учеб. пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 с. 

4. Жубакова, С. С. Инклюзивное образование: учебно-метод. пособие 

/ С. С. Жубакова, Б. С. Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 100 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химия природных соединений и экспертиза органических и 

биоорганических молекул 

Код дисциплины HPSEOBM -3307 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Абылкасова Г.Е., к.п.н. Даутова З.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомление студентов с рядом разделов биоорганической и 

бионеорганической химии, посвященных изучению свойств ряда 

физиологически важных природных соединений. Курс направлен на 

расширение знаний студентов в области молекулярных основ 

функционирования в живых организмах этих соединений. 

В результате обучения студент должен:  

- знать: основные понятия биоорганической химии, аспекты анализа и 

исследования природных соединений с целью дальнейшего 

применения в фармации, пищевой промышленности и др. 

- уметь: прводить синтез и анализ функциональных соединений 

натурального и синтетического происхождения с соблюдением всех 

правил проведения опытно-исследовательской работы. 

- иметь навыки: грамотная и точная статистическая обработка 

полученныхрезультатов, формулировка выводов. 



Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

мировоззренческой, профессиональной, исследовательской. 

Пререквизиты Органическая, коллоидная, физическая химия. 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы: состава 

биологически активности природных соединений: терпеноидов, 

стероидов, алкалоидов, флаваноидов. Влияние состояния 

окружающей среды на жизненные процессы и основные принципы 

метаболизма. 

Рекомендуемая литература 1. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

2. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- 

М.: КолоС, 2008.- 118 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

5. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

6. Даутканова Д. Р. Азық -түлік ӛндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - 

Алматы : Альманах, 2016. - 116 бет. 

Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік ӛнімдерінің жалпы технологиясы: оқу 

құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химия природных соединений 

Код дисциплины HPS -3305 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2020 г. 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Абылкасова Г.Е., Медеубаева Б.З. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучение состава и свойств и биологически активности природных 

соединений: терпеноидов, стероидов, алкалоидов, флаваноидов. 

Раскрыть влияние состояния окружающей среды на жизненные 

процессы и основные принципы метаболизма. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

мировоззренческой, профессиональной, исследовательской. 

Пререквизиты Общая, неорганическая, аналитическая, физическая химия. 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает сведения о химическом строении 

углеводов, липидов, порфиринов, витаминов и антибиотиков, 

методах их синтеза и анализа, их физико-химических свойствах с 

целью создания на их основе новых современных лекарственных 

препаратов. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен иметь представление о химической сущности и механизмах 

процессов, происходящих в живых организмах; об актуальных 

направлениях современной химии природных соединений, 

касающихся разработки подходов к созданию химических 

инструментов изучения молекулярных механизмов 

функционирования клетки, геномных и постгеномных технологиях 

создания новых лекарственных средств, систем их адресной 

доставки, разработки диагностикумов для обнаружения социально 

значимых заболеваний, развития технологий получения 

биосовместимых материалов для нужд практической медицины. 



Рекомендуемая литература 1. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

2. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- 

М.: КолоС, 2008.- 118 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

5. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

6. Даутканова Д. Р. Азық -түлік ӛндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - 

Алматы : Альманах, 2016. - 116 бет. 

7. Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік ӛнімдерінің жалпы технологиясы: 

оқу құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 

бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Физико-химические методы анализа 

Код дисциплины FHMA -3203 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Афанасенкова И.В., Мукажанова Ж.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Дать понятие о теоретических основах химических и физико-

химических методов анализа. Развить умение применять методы 

химического и физико-химического анализа на практике. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- классификацию физико-химических методов анализа; 

теоретические основы фотоэлектроколориметрии, 

спектрофотометрии, тонкослойной, газо-жидкостной и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, масс-

спектрометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии, эмиссионного 

спектрального анализа, ЯМР и ЭПР-спектрометрии, флуоресцентной 

спектроскопии, электрофоретических методов  анализа, 

центрифугирования, области применения и возможности различных 

физико-химических методов анализа, технику безопасности при 

работе с химическими реактивами и оборудованием.  

Уметь: обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; 

работать на аналитическом оборудовании; интерпретировать 

результаты,  полученные с использованием различных физико-

химических методов анализа;     

Владеть: навыками выполнения биохимического эксперимента с 

использованием возможностей различных физико–химических 

методов анализа; методами математической обработки результатов 

измерений. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

Пререквизиты Общая химия, теоретические основы неорганической химии, 

органическая, физическая, колоидная химия, биохимия. 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины предусматривает изучение теоретических 

основ физико-химических методов анализа. Выполнение 

лабораторных работ по физико-химическим методам анализа с 



привлечением знаний из соответствующих разделов физики, химии, 

математической статистики способствует установлению 

межпредметных связей, развивает навыки самостоятельной работы 

студентов, позволяет построить работу таким образом, чтобы 

учебные задачи перерастали в курсовые и дипломные работы. Данная 

дисциплина должна вооружить студентов разнообразными методами 

физико-химического эксперимента, приобрести опыт 

экспериментальной работы и реализовать теоретические знания на 

практике.      

Рекомендуемая литература 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. 

Селеменева и В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

416 с. 

4. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

5. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов 

в гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. Бирман, 

М. З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с. 

6. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 

507 с. 

7. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / 

Ю. Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

304 с. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Электрохимические методы анализа 

Код дисциплины EMA -3204 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Мукажанова Ж.Б., Медеубаева Б.З. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Подробное изучение понятий «электропроводность», «электролиты», 

формирование понятия  «кондуктометрия» как об электрохимическом 

методе анализа,  исследование скорости и порядка химических 

реакций, влияния различных факторов на скорость реакции, изучение 

сущности поверхностных явлений, адсорбционных процессов, 

элементов электрохимии и электролиза. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

Пререквизиты Изучение дисциплины должно базироваться на  знаниях в области 

математических, химических и физических дисциплин. 

Содержание курса/дисциплины Теория электролитической диссоциации (ТЭД). Электропроводность 

растворов электролитов. Подвижность ионов и числа переноса. Закон 

Кольрауша. Кондуктометрия. Электропроводность растворов 

электролитов. Подвижность ионов и числа переноса. Скорость и 

порядок химических реакций. Влияние факторов на скорость 

реакции. Поверхностные явления. Электролиз. Законы электролиза. 

Гальванический элемент. Электродное равновесие. Электродные 



потенциалы. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Рекомендуемая литература 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. 

Селеменева и В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

416 с. 

4. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

5. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов 

в гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. 

Бирман, М. З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 

464 с. 

6. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 

507 с. 

7. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / 

Ю. Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

304 с. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химическая технология 

Код дисциплины HT -3204 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 4, ЕСTS – 7 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Аубакирова Р.А., Оразова С.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомление студентов с общими методами и приемами 

использования закономерностей химических, физических и 

технологических наук для решения итоговых задач технологии 

применительно к массовому промышленному производству, с 

организацией современного промышленного производства и его 

экономикой. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской, технологической. 

Пререквизиты Неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия. 

Содержание курса/дисциплины Важнейшие технологические понятия и определения. Схемы 

движения материальных и энергетических потоков. Экономические, 

экологические требования, предъявляемые к рациональному 

производственному процессу. Значение термодинамических и 

кинетических закономерностей для технологии. Технологические 

приемы ускорения и замедления реакций. Катализ. Виды и источники 

энергии. Основные виды и ресурсы сырья. Обогащение минерального 

сырья. Промышленные и санитарные требования к воде. Общие 

сведения о топливе. Методы переработки топлива. Роль нефти в 

энергетическом балансе страны. Экологические проблемы, связанные 

с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и 

нефтепродуктов и пути их решения. Синтез аммиака.  Производство  

азотной кислоты. Производство азотных удобрений. Виды 

серосодержащего сырья. Производство серной   кислоты.   Пути   

решения   экологических проблем различных технологических 



процессов. Условия создания безотходного Производства. 

Экспертиза отходов производства. 

Рекомендуемая литература 1. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының 

студенттеріне арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 256 бет. 

2. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 296 бет. 

3. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- 

Тау с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., 

Бектуров А. Б. // Ученые зап. Кзыл-Ординского пед. ин- та.- Кзыл- 

Орда, 2001. 

4. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие 

/ Ю. К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. 

Кабдрахманова.- Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

5. Қайырбеков Ж.Қ., Әубәкіров Е.А., Мылтықбаева Ж.К. Жалпы 

химиялық технология: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 

2009.-244 бет. 

6. Химиялық технология негіздері: оқулық / Ы.Қ. Тойбаев, Қ. А. 

Жұбанов, Ү.Ә.Садықов, Ә.Қ.Қоқанбаев, Ж.Х.Ташмұхамбетова ; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Дәуір, 2011.-296 

бет. 

7. Хейфец, Л. И Химическая технология. Теоретические основы: 

учеб. пособие для вузов / Л. И. Хейфец, В. Л. Зеленко. - М.: 

Академия, 2015. - 464 с. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Физическая и коллоидная химия 

Код дисциплины FKH -3203 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 4, ЕСTS – 7 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Тантыбаева Б.С., Медеубаева Б.З. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучить основные понятия, теоретические основы физической и 

коллоидной химии, применять теоретические знания для решения 

конкретных задач. Познакомить студентов с основами современного 

учения о дисперсном состоянии тел и поверхностных явлениях в 

дисперсных системах. Дать четкое представление о 

фундаментальных теоретических и экспериментальных основах этой 

пограничной области знания. Рассмотреть поверхностные явления, 

определяющие специфику дисперсных систем. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Общая химия, аналитическая химия, неорганическая химия 

Содержание курса/дисциплины Химическая термодинамика, фазовые равновесия и физико-

химический анализ, растворы  электролитов и неэлектролитов, 

химическая  кинетика и катализ, электрохимия, психолого-

педагогические аспекты процесса решения учебных задач, структура 

решения, алгоритмизация этого процесса, определение способов и 

методов решения задач. Специфические особенности дисперсных 

систем. Классификация дисперсных систем. Оптические свойства и 

оптические методы исследования коллоидных систем 

(ультрамикроскопия, нефелометрия, турбидиметрия). Адсорбция на 

различных границах раздела фаз. Роль обменной адсорбции в 



почвоведении и водоочистке. Электрохимия и устойчивость 

дисперсных систем. Структурно-механические свойства дисперсных 

систем. Коллоидно-химические основы охраны окружающей среды: 

спонтанное и принудительное разрушение дисперсий; механические 

методы разрушения дисперсий. Методы разделения дисперсий:  

микрофлотация   и   фильтрование; применение коагулянтов и 

флокулянтов. 

Рекомендуемая литература 1. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық және коллоидтық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен.-Алматы : 

Дәуір, 2011.- 488 бет. 

2. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

3. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-Ӛңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 

296 бет. 

4. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және химиялық 

аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы : оқулық / 

ауд. З,А, Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Экологическая химия 

Код дисциплины EH -3305 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучение трансформации химических соединений в окружающей 

среде, прогноз возможных последствий таких изменений и 

формирование навыков принятия решений с учетом экологических 

требований. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Неорганическая, органическая химия. 

Содержание курса/дисциплины Экодиагноз и экопрофилактика. Содержание химиката в окружающей 

среде и объем производства, области применения, распространение в 

окружающей среде; устойчивость и способность к разложению. Хи-

мические основы превращения загрязняющих веществ в природных 

средах. Органические соединения в окружающей среде, их влияние 

на живые  организмы.  Химия  координационных соединений и их 

роль в экологической химии. Эколого-химическая    характеристика 

экосистем. Экологическая химия атмосферы, водной среды, почвы.   

Влияние   химических   производств и их продуктов на окружающую 

среду. Технология защиты окружающей среды. Экспериментальные   

методы   исследования   эколого-химических процессов в живой и 

неживой природе и методы 'контроля объектов  окружающей среды. 

Рекомендуемая литература 1. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы, жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет. 

2. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. 

Т.И.Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для 

вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 



2013. - 160 с. 

5. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

6. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химия почв 

Код дисциплины HP -3306 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Абылкасова Г.Е., Оразова С.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Познакомить студентов с основными понятиями, дать четкое 

представление о фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах этой области знания. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Общая, неорганическая, аналитическая, физическая химия 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает: изучение видового и 

химического состава растительного сырья и почв, методы анализа 

растительного сырья и почв; систематический анализ химического 

состава почв. 

Рекомендуемая литература 1. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для 

вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2013. - 160 с. 

2. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

3. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

4. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342 с. 

5. Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. Тонкопий, Н. П. 

Ишкулова, Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева.- Алматы: Экономика, 

2011.- 378 с. 

6. Экология: Учеб. пособие / под ред. А. В. Тотая.- М.: Юрайт, 2011.- 

407 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Контроль состояния природной среды и экологический 

мониторинг 

Код дисциплины KSPSEM -3306 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Мукажанова Ж.Б., Оразова С.С. 



Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Рассмотрение основных принципов мониторинга окружающей среды 

и экологического аудит, изучение видов мониторинга, химических, 

экологических методов, используемых при мониторинге, 

рассмотрение классификации, порядка проведения и методов 

экологического аудита. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Неорганическая, аналитическая, органическая, физическая, 

экологическая химия 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы: основные 

принципы мониторинга окружающей среды и экологического аудита. 

Виды мониторинга, химические, экологические методы 

используемые при мониторинге. Классификация, порядок проведения 

и методы экологического аудита. 

Рекомендуемая литература 1. Экологический мониторинги экологическая экспертиза: учеб. 

пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; 

М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 с. 

2. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. 

пособие для вузов / И. О.  Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 

3. Бигалиев, А. Б. Общая экология: учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 162 

с. 

4. Маринченко А. В. Экология: учеб. пособие / А. В. Маринченко.- 

4-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2010.- 328 с. 

5. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг: учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Гераськина, Е. 

И. Сарапульцевой. - М. : Академия, 2010. - 207 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Физиология растений и животных 

Код дисциплины FKH -3307 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Карменова Б.К., Абилова М.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Ознакомить студентов с современными и прикладными 

представлениями о физиолого-биохимических процессах в 

растительном и животном организме, механизмами регуляции и 

основными закономерностями взаимоотношений живых организмов с 

окружающей средой. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Введение в биологию 

Содержание курса/дисциплины Этапы возникновения, место и значимость дисциплины среди 

биологических наук; основные понятия и термины физиологии 

растений; особенности структуры и метаболизма по сравнению с 

животными; синтетические способности растений; физиология 

растительной клетки, симбиотическая теорию происхождения 

пластид и митохондрий; водный режим клетки и целого растения; 

уникальная роль процесса фотосинтеза на Земле; образование 

энергии при фотофизических и фотохимических процессах 

фотосинтеза; ассимиляция СО2 в цикле Кальвина, подача СО2 у С3 –, 

С4- и САМ-растений, и образование метаболитов; дыхание растений 

как источник энергии и ассимилянтов; физиология роста, меристемы, 



фитогормоны; периодичность роста, покой; движения растений; 

механизмы прорастания семян, переход к цветению, плодоношению, 

старению; явления яровизации, фотопериодизма; минеральное 

питание, макро- и микроэлементы, необходимые для роста и развития 

растений; поглотительная, проводящая и синтетическая роль 

корневой системы; передвижение веществ по растению; устойчивость 

растений к неблагоприятным условиям внешней среды; интеграция 

физиологических процессов и ее связь с продуктивностью растений. 

Рекомендуемая литература 1. Биология с основами экологии: учеб. для вузов / под ред. А. С. 

Лукаткина. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 397 с. 

2. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу 

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

3. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Ӛскемен : 

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

4. Бигалиев А. Б. Биоэкология: оқулық. - Алматы : Эверо, 2013. - 276 

бет. 

5. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 4-е, доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 

2010. - 510 с. 

6. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; 

под ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Организация школьного химического эксперимента 

Код дисциплины OShHE -4301 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Афанасенкова И.В., к.п.н. Даутова З.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Повышение качества преподавания на основе широкого 

использования средств массовых информаций, современных 

достижений науки и техники, введения в учебный процесс новейших 

технических средств и активных методов обучения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Математика, Физика, Теоретические основы органической и 

неорганической химии, Аналитическая химия, Методика обучения 

химии 

Содержание курса/дисциплины Роль эксперимента в познании. Оборудование химического 

эксперимента в школе. Необходимый набор реактивов и приборов. 

Особенности проведения лабораторных работ и практических 

занятий по химии в средней школе. Техника безопасности. Основные 

принципы проведения демонстрационных опытов. 

Рекомендуемая литература 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл 

общеобразоват.школ. / Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, 

К.М.Джексембина, - Алматы: Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – 

Алматы: Мектеп, 2015. – 240с. 



5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник 

для 7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. 

- 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

основного среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 

102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

общего  среднего образования (10-11классы общественно-

гуманитарного и естественно-математического направлений) 

общеобразовательной школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Методика проведения школьного химического эксперимента 

Код дисциплины MPShHE -4301 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Повышение качества преподавания на основе широкого 

использования средств массовых информаций, современных 

достижений науки и техники, введения в учебный процесс новейших 

технических средств и активных методов обучения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Математика, Физика, Теоретические основы органической и 

неорганической химии, Аналитическая химия, Методика обучения 

химии. 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы:роль 

эксперимента в познании. Оборудование химического эксперимента в 

школе. Необходимый набор реактивов и приборов. Особенности 

проведения лабораторных работ и практических занятий по химии в 

средней школе. Техника безопасности. Основные принципы 

проведения демонстрационных опытов. 

Рекомендуемая литература 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл 

общеобразоват.школ. / Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, 

К.М.Джексембина, - Алматы: Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – 

Алматы: Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник 

для 7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. 

- 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 



основного среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 

102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

общего  среднего образования (10-11классы общественно-

гуманитарного и естественно-математического направлений) 

общеобразовательной школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Решение задач по общей химии 

Код дисциплины RZOH-4302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Дать общие методические требования к решению задач по общей 

химии. Провести анализ задач по общей химии. Способы решения  

задач. Методика использования задач на занятиях. Использование 

межпредметной информации при решении задач. Методика обучения 

решению задач повышенной сложности и химических олимпиад. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Общая химия, теоретические основы неорганической химии, 

органическая, физическая химия. 

Содержание курса/дисциплины Дисциплина содержит: классификацию и место расчетных задач в 

курсе общей  химии, рассматривает решение основных типов задач, 

предусмотренных программой курса общей; приведена методика 

решения усложненных и экспериментальных задач. 

Рекомендуемая литература 1. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / 

Н. Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-

практ. Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Бабкова.- 14-е изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

3. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

4. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің 

ғылыми кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. 

Ибатаев. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

5. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Ӛрлеу», 2013. – 141 бет. 

6. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай 

тест есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Методика обучения школьников решению расчетных задач 

Код дисциплины MOShRR -4302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 



Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., к.п.н. Тантыбаева Б.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Дать методические требования к решению усложненных химических 

задач. Провести анализ химической задачи. Способы решения 

усложненных химических задач. Методика использования задач на 

уроках химии и при подготовке к олимпиадам. Использование 

межпредметной информации при решении задач.  

В результате обучения студент должен: 

Знать: общие методические требования к решению и оформлению 

химических задач  

Уметь: анализировать задачи, использовать межпредметные знания 

при решении задач 

Иметь навыки: по способам решения задач разных типов, овладение 

навыком самостоятельной работы. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Общая химия, теоретические основы неорганической химии, 

органическая, физическая химия. 

Содержание курса/дисциплины Дисциплина содержит: классификацию и место расчетных задач 

курсе химии, рассматривает решение основных типов задач, 

предусмотренных программой курса; приведена методика решения 

усложненных задач и экспериментальных задач. 

Рекомендуемая литература 1. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / 

Н. Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-

практ. Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Бабкова.- 14-е изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

3. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

4. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің 

ғылыми кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. 

Ибатаев. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

5. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Ӛрлеу», 2013. – 141 бет. 

6. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай 

тест есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Общая генетика 

Код дисциплины OG -4309 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Абилова М.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

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.  



В результате изучения дисциплины студены должны: 

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 

Пререквизиты Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: 

оқулық. – Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Тӛлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Ӛтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық 

жұмыстар және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Генетика с основами селекции 

Код дисциплины GSOS -4308 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Абилова М.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

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.  

В результате изучения дисциплины студены должны: 

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 

Пререквизиты Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: 

оқулық. – Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Тӛлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Ӛтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық 

жұмыстар және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Эволюционное учение 

Код дисциплины EU -4208 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.б.н. Китапбаева А.А. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

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. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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. 

Пререквизиты Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание курса/дисциплины Историческое развитие органического мира. История Земли и методы 

ее изучения. Эволюция Ч.Дарвина. Эволюция органического мира. 

Развитие жизни на Земле, ароморфозы растений и животных в эрах и 

периодах. Элементарные факторы эволюции. Микроэволюция. 

Видообразование. Макроэволюция. Антропогенез. 

Рекомендуемая литература 1. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 

2014. – 124 бет. 

2. Ордабеков С. Теориялық биология: дәрістер жинағы / С. 

Ордабеков, Г. Қ. Ахауова. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 

232 бет. 

3. Бердібаева Ж. Ш. Биология негiздерi. Тәнтану, генетика және 

селекция, эволюциялық ілім, экология: оқу құралы / Ж. Ш. 

Бердібаева. - Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы.- 2-ші бӛлім. - 2016. - 299 

бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Инновационные подходы в преподавании химии и биологии 

Код дисциплины IPPHB -4209 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.п.н. Шаихова Б.К., PhD Ныкмуканова М.М. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Изучить инновационные подходы в преподавании химии и биологии, 

ознакомиться с основными инновационно - коммуникационными 

методами, уметь применять их на практике. 

В результате изучения студент должен: 

-знать основы активных методов повышения познавательного 

интереса, инновационно-коммуникационных подходов в 

преподавании, современные педагогические технологии; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин;  

-владеть  навыками и приемами использования полученных знаний в 

теоретических и практических целях, навыками самостоятельной 

работы с литературой. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Пререквизиты Методика обучения химии, компьютерная химия 

Содержание курса/дисциплины Содержание дисциплины включает следующие разделы: основные 

инновационные процессы в области высшего и среднего образования, 

педагогические технологии, используемые в учебном процессе; в 

частности, информационные технологии обучения. 

Рекомендуемая литература 1. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие 

для вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: 

Академия, 2012.- 368 с. 

2. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176 с. 

3. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов / 

М. А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Академия, 2014.- 336 с. 

4. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі: 



оқулық.- Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2014.-224 бет. 

5. Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы / Н. Торманов және т. б. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 281 бет. 

6. Құрманәлиев М. Қ. Химияны оқытудың қазіргі технологиялары: 

оқу құралы / М.Қ.Құрманәлиев. - Алматы: Альманах, 2016. - 270 бет. 

7. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-260 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Микробиология и вирусология 

Код дисциплины MV -4310 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.б.н. Игисинова Ж.Т. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

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. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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. 

Пререквизиты Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 1. Алимарданова М.К., Сыздыкова Л.С., Абдикалиева Б.Е. Кӛкӛніс, 

жеміс-жидектердің микробиологиясы: оқулық.- Астана: Арман-Пв, 

2011.- 198 бет. 

2. Микробиология: оқулық / Бұлашев А. және т.б. – Астана : 

Фолиант, 2014. – 384 бет. 

3. Микробиология және вирусология. Жеке бӛлімі: оқу құралы / 

Ү.Т.Арықпаева, Г.Д.Асемова, Қ.Х.Алмағамбетов және т.б.- Алматы: 

Нур-Принт, 2009.-199 бет. 

4. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А.Л. 

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

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

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

6. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, 



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

7. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

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

[б. и.], 2014. - 250 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Микробиология с основами биотехнологии 

Код дисциплины MOB -4311 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Комекова Г.К. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

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. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- Знать закономерности воздействия факторов на жизнедеятельность 

микрорганизмов, об ответной реакции на действие 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. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает 

мировоззренческие компетенции: владение целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, способность ориентироваться 

в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению 

просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной 

и частной жизни. 

Пререквизиты Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание курса/дисциплины 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. 

Рекомендуемая литература 1. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. 

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

2. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, 

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

3. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

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

[б. и.], 2014. - 250 с. 

4. Әлмағамбетов Қ.Х., Байдүсенова Ә. Ӛ., Мұхаметжанов Қ. М. 

Микроорганизимдер биотехнологиясы: оқу құралы.- Астана, 2008.- 

240 бет. 

5. Глейзер А.Н., Никайдо Х. Микроағзалық биотехнология: 

қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары: оқулық.- 

Алматы, 2013.-715 бет. 

6. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология негіздері : оқу құралы.- 



Алматы : Қазақ университеті, 2009.-125 бет. 

7. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: 

жоғары және тӛмен сатыдағы ӛсімдіктер биотехнологиясы: оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. 

8. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер: оқулық.- 

Алматы: Бастау, 2013.-200 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Биология и экология растений и животных 

Код дисциплины BERZh -4311 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.б.н. Шарипханова А.С. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

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. Рассмотреть экологические группы 

животных. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает 

мировоззренческие компетенции: владение целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, способность ориентироваться 

в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению 

просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной 

и частной жизни.  

Пререквизиты Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание курса/дисциплины 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, изменение их 

формы, строение, развитие, размножение и место растений в природе 

среди других организмов. 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. 

Рекомендуемая литература 1. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы. Ӛскемен: ШҚМУ. - 

2011. - 212-б. 

2. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие 

для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- М.: МГУ, 2011.- 800с. 

3. Илюхин Г. Справочник агронома по защите растений и 

агроэкологии: учеб. пособие / Г. Илюхин, Г. Рябинина.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 176с. 

4. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; 

под ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

5. Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Введение в экологию растений: 

учеб. пособие для вузов, 2011 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 



Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Цитология, гистология и эмбриология 

Код дисциплины CGE -4310 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2021 г. 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Абилова М.С., Туктасинова А. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных знаний и компетенций в области клеточной 

биологии, овладение системным подходом в анализе строения и 

функционирования различных типов клеток, их клеточных 

компонентов при оценке жизнедеятельности организмов в норме и 

при патологии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: историю и методы изучения клетки, основы клеточной теории; о 

достижениях современной клеточной биологии и методических подходах к 

анализу структуры и функции in vivo и in vitro; структуру и функции 

клеточных органелл, взаимосвязь между строением, химической 

организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных 

структур; структуру и функции клеточного ядра, 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 

фотосинтезирующих структур эукариотических и прокариотических клеток; 

молекулярно-генетические основы цитодиференцировки в норме и 

патологии, формы клеточной гибели (апоптоз и некроз); содержание раздела 

биологии клетки в школе по обновленной программе  и методические 

аспекты ее изучения в школе. 

уметь: работать с основными видами световых микроскопов, 

микроскопировать цитологические и гистологические препараты, культуру 

клеток; различать различные типы клеток, различать морфологические 

признаки деления клеток, описывать основные элементы живых и 

фиксированных клеток при микроскопировании, описывать и 

анализировать клетки и их структурные элементы на микрофотографиях и 

электронограммах; ориентироваться в научной литературе по дисциплине, 

готовить презентации и доклады на научные темы, публично представлять 

результаты исследования; применять полученные теоретические знания и 

лабораторные навыки  в практической  и научно-исследовательской 

деятельности; в преподавании уроков биологии в школе, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной и 

научно – исследовательской, проектной работы учащихся по биологии; 

составлять задания по данному разделу школьного курса биологии на 

основе новых подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, 

компетентностного и деятельностного; в рамках обновления содержания 

биологического образования осуществлять развитие функциональной, 

естественнонаучной грамотности  школьников, разрабатывать 

практикоориентированные, исследовательские задания; реализовывать 

образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений;  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом науки, основами 

системного подхода к изучаемым цитогенетическим процессам и 

наблюдаемым физиологическим проявлениям; методами исследования 

клетки, методами микроскопирования и анализа клеточных структур и 

различными способами представления цитологической информации: 

описательным, схематическим, графическим, устным 

Пререквизиты Латинский язык, зоология беспозвоночных 

Содержание курса/дисциплины История и методы изучения клетки, основы клеточной теории; 

структурные компоненты клеток, взаимосвязь между строением, 

химической организацией и физиологическими функциями клеток и 



внутриклеточных структур, характеристика клеточного цикла и 

процессов деления клеток - митоза и мейоза, их нормальное течение 

и патологию; понятие о гене и генетическом коде, характеристика 

биосинтеза белка; система энергообеспечения клетки, характеристика 

фотосинтеза в клетках растений; принципы регуляции размножения 

клеток; молекулярно-генетические основы цитодиференцировки в 

норме и патологии, формы клеточной гибели (апоптоз и некроз). 

Рекомендуемая литература 1. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

2. Сыбанбеков Қ. Ж. Жасуша әлеміне саяхат: оқу құралы / 

Қ.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 75 бет 

3. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: 

Дәуір, 2011. - 260 бет. 

4. Викторова, Т. В. Биология: учеб. пособие для мед. вузов / 

Т.В.Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 с. 

Методы преподавания Традиционные 

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

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Русский, казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 



Information package / catalog of ECTS courses 

Department of Chemistry 

Undergraduate 5В012500 - "Chemistry-Biology" 

 

Information about 

the university 

General information about the university 

1. Name and address of the institution: Regional State Enterprise with the right of 

business "Sarsen Amanzholov East-Kazakhstan State University". 070019, Ust-

Kamenogorsk, 34 30th Gvardeiskoy Divizii street, Phone: 8 (7232) 25-23-15, 25-23-16, 

24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 
 

 
 2. Academic calendar: 

 

 
 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


 3. University management 

Rector - Candidate of Legal Sciences Tolegen M. A. 

Vice-rector for strategic development and scientific work, PhD - Seralin G.A. 

Vice-rector on Academic Affairs, doctor of biological sciences - Myrzagalieva A.B. 

Head of Quality Management, Monitoring and Forecasting Department – 

Alimbekova N.B. 

Head of the Department of Organization and Control of the Educational Process - 

Sadyrbekova N.A. 

Head of the department of methodical work, practice and employment – 

Rustemova N.K. 

Dean of the Faculty of Natural and Technology - Candidate of Technical Sciences, 
Erbolatuly D. 

Head of the Chair of Mathematics - Candidate of Pedagogical Sciences, Shaikhova 

B.K.  

 4. General information about the university: 

Currently, the University provides training for 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 spheres of secondary professional, higher and 

postgraduate professional education without limitation of the validity period: 

- 54 specialties of higher professional education. At the same time, the term of study in 

a bachelor's degree is 4 years, higher education in a reduced form: based on higher education 

- 2 years, based on secondary vocational education - 3 years. 

- on 33 specialties of a magistracy of profile and scientific and pedagogical direction. 
- 8 specialties of doctoral studies. 

The university introduced a credit system of training: from 2003-2004 academic year - 

for students of economic specialties; from 2004-2005 academic year - for the first-year 

students of all specialties of higher professional education. 

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by 16 departments. 

 5. The list of proposed training programs (including the cost of training): 

Undergraduate: 5В012500 - "Chemistry-biology". 

Tuition fee: on the internal form of training 443 300 tenge per year. 

 6. Procedure (rules) for admission and enrollment to the program 

The present Rules are developed on the basis of the Decree of the Government of the 

Republic of Kazakhstan dated April 6, 2017 No.174 On Amendments to the Resolution of the 

Government of the Republic of Kazakhstan of January 19, 2012 No. 111 "On Approval of the 

Model Rules for Admission to Education for Educational Organizations Implementing 
Higher Education Education Programs". 

1. General Provisions 
Persons who have a general secondary (secondary general), technical and vocational 

(primary and secondary vocational, post-secondary), higher (higher professional) education 

are admitted to the East Kazakhstan State University named after S. Amanzholov (further 

university). 

Formation of student contingent 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. 

Persons without citizenship permanently residing in the Republic of Kazakhstan and 

persons of Kazakh nationality who are not citizens of the Republic of Kazakhstan shall be 

entitled to receive free higher education on a competitive basis in accordance with the state 
educational order if they receive the education of this level for the first time, with the 

exception of military training institutions. 

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. 

Reception of persons is carried out according to their applications on a competitive 

basis in accordance with the points of the certificate issued on the basis of the results of the 

unified national testing (hereinafter - UNT) or complex testing (hereinafter referred to as 

KTA). 

KTA is held for graduates of organizations of general secondary education (secondary 

general) of the past, graduates of technical and professional (primary and secondary 
professional, post-secondary) education organizations, graduates of secondary schools who 

did not take part in UNT, trained in international exchange of schoolchildren abroad, 

graduates republican music boarding schools, as well as persons who graduated from 

educational institutions abroad from July 17 to 23. 

Admission of persons for training on a fee basis, carried out by the admissions 

committee of the university. 



The admission of persons with technical and professional, post-secondary education 

(colleges), to related specialties for training on shorter terms on a fee basis is carried out 

based on the results of the CTA. The list of related specialties is approved by the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 

The admission of persons with higher education for training in a shortened time on a 

fee basis is carried out by the admission committee of the university on the basis of an 

interview. 

Admission examinations for foreign citizens on an 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 based on the order of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 
The admission of foreign citizens for training on a paid basis is carried out in the form 

of an interview conducted by the admission committee of the university. 

Applicants who have chosen creative specialties, including holders of the sign "Altyn 

belgi", participate in the competition for an educational grant in one specialty. 

To participate in the competition for awarding educational grants, the applicant submits 

to the university admission committee: 

- an application on a prescribed form; 

- document on education (original); 

- Certificate of UNT or CTA; 

- a document granting the right to benefits (if any); 

- two photos in the size 3x4; 
- medical certificate on the form 086-U; 

- a copy of the document with a photo identifying the person. 

2. Participation in the competition for the state educational order 

In the application, the applicant to participate in the competition for an educational 

grant indicates the chosen specialty and university, which houses educational grants for this 

specialty. 

If the subject coincides with the choice, the applicant can specify four specialties. 

Documents provided 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. 
Persons with disabilities of the first and second group, children with disabilities, as well 

as people with disabilities, submit a medical and social expertise (ITU) conclusion from the 

beginning of the absence of contraindications for training in the chosen specialty. 

Persons who have the pre-emptive right to receive an educational grant shall submit to 

the University Admissions Committee a document confirming this right and an application 

for participation in the competition for the award of educational grants within the time limits 

established by these Rules. 

The deadline for applications for participation in the competition for the award of 

educational grants from July 23 to July 31, 2018. 

Based on the results of comprehensive testing and UNT, the minimum number of points 

required for admission to the number of students is 50, including at least 5 points in the core 

subject (at least 10 for each creative examination). 
Established admission quotas for citizens participating in the competition for an 

educational grant (for orphans and children left without parental care, disabled persons of 

Groups I and II, persons equal in benefits and guarantees to war participants and war 

invalids, disabled from childhood, children disabled persons, for Kazakh nationals who are 

not citizens of the Republic of Kazakhstan), apply to all specialties declared by the 

university. 

3. Conducting comprehensive testing 

For the conduct of organizational and awareness-raising and discipline compliance, the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan creates state commissions 

for the organization and conduct of comprehensive testing of individuals entering higher 

education institutions (hereinafter - state commissions). 
To participate in the CTA, the applicant submits an application on the prescribed form, 

a certificate or a diploma on the completion of general secondary education (secondary 

general), technical and vocational (primary or secondary professional, post-secondary) 

education (original) to the university admission committee, a receipt for participation in 

testing, two photo cards in size 3x4, a medical certificate in the form of 086-U, and a copy of 

the identity document. 

Deadlines for accepting applications for participation in the CTA from June 20 to July 

9. Complex testing is conducted from July 17 to July 23. 

The repeated comprehensive testing is conducted from 19 to 24 August 2018 for UNT 



participants and complex testing, who did not score a threshold, as well as for those who did 

not take part in UNT and complex testing, for the purpose of enrolling in a higher education 

institution for a fee. 

Additional comprehensive testing is conducted from 5 to 12 January 2019 for 

conditionally enrolled students who did not score a threshold on the results of repeated 

comprehensive testing, with a view to enrolling in a higher education institution for a fee. 

Complex testing for citizens of Mongolia is conducted from June 10 to June 24 in 

accordance with the approved Rules for admission to the branch of the VGSU named after S. 

Amanzholov in 2018. (Bayan-Ulgiy, Republic of Mongolia). 

The entrant who came to the complex testing, must present an identity card (passport) 

and a pass for the exam. 
Complex testing is conducted at the request of applicants in Kazakh or Russian in the 

volume of secondary education curricula in four subjects: Kazakh or Russian language 

(language of instruction), history of Kazakhstan, mathematics and subject of choice, 

depending on the chosen specialty. 

The complex testing takes 2 hours and 30 minutes. Retake of testing is not allowed. 

When carrying out complex testing, it is not allowed to change from place to place, 

exchange exam materials, write off, enter into the classroom and use textbooks, other 

methodical literature, mobile communication equipment (pager, cell phones). 

In case of violation of clause 16 of these Rules, the representative of the MES of the 

RK makes an act of detecting prohibited items and removing the applicant, and also decides 

to annul the test results. 
In case of refusal to hand over the examination materials for processing after the time 

allotted to the KTA, the representative of the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan makes an act. However, the results of the examination materials of 

the said person are not processed. 

The number of test tasks in the subjects of mathematical literacy, reading literacy and 

history of Kazakhstan - 20; in 2 core subjects of 30 questions. 

The correct answer codes are displayed after the processing of the test results. 

The results of complex testing are announced by the state commission on the day of its 

holding. 

Based on the results of the comprehensive testing, each participant of the test is issued a 

certificate of the established sample, which is issued by the state commission within three 
calendar days after testing. 

In order to ensure compliance with common requirements and resolve disputes in 

assessing test tasks, protecting the rights of participants in integrated testing for the testing 

period, an appeal commission is created. 

Appellate commissions are created to review applications of individuals who do not 

agree with the results of the integrated testing and / or the content of the test tasks. 

The Appeal Commission accepts and examines applications from test participants on 

the content of test tasks and for technical reasons, makes an offer to the Republican Appeals 

Commission on adding points to the person and informs him of the results of the appeal. 

The appeal application is submitted to the chairman of the appellate commission 

personally by the testing participant. Applications for the content of test tasks and for 

technical reasons are accepted until 13:00 the next day after the announcement of the results 
of the integrated testing and are considered by the Appeals Commission within one day. The 

applicant must have a document proving his identity, a pass for testing. 

The Appeals Commission works with each individual on an individual basis. In the 

event that a person does not appear at the meeting of the appeal committee, his application 

for appeal is not considered. 

The work of the appeals committee is headed by the chairman of the appeal committee. 

4. Enrollment in the number of university students 

Enrollment in the number of students is conducted by the Admission Committee of the 

University from 10 to 25 August. 

To the admission committee of the university, applicants applying for admission are: 

- document on the average general (general average), primary vocational (technical and 
vocational), secondary vocational (after secondary) or higher education (original); 

- 6 photos in the size of 3x4; 

- medical certificate form 086-U and a card about vaccinations; 

- Certificate of UNT or complex testing; 

- certificate of award of an educational grant (if any); 

- a receipt for payment and an agreement on paid provision of educational services (for 

those who enter on a paid basis); 

- a work book (if it is available to the applicant upon admission to the university for the 

full-time department) or an extract from the work record book (upon admission to the 



correspondence department). 

- Application form. 

Passes electronic registration through the university portal. 

Persons who received a certificate of award of an educational grant, apply for 

admission to the university and are enrolled in the number of students by order of the rector. 

The university enrolls graduates of the organizations of general secondary education of 

the current year who passed UNT, participants in the integrated testing, who scored at least 

50 points on the test results, in the following subjects: the state language or the Russian 

language (language of instruction), the history of Kazakhstan, mathematics and the subject of 

choice, in including at least 7 points on a core subject, and for the rest of subjects - at least 4 

points. 
In case of receiving less than 4 points for one of the subjects delivered within the 

framework of UNT or complex testing, persons are not allowed to enroll for paid training or 

participate in the competition for awarding educational grants. 

Admission is conducted separately by specialties and language departments. 

Admission to the specialty for which creative examinations are established is conducted 

taking into account the scores for these exams. 

In the case of registration of the incoming educational loan issued by second-tier banks, 

the applicant is enrolled in the number of university students upon providing him with an 

appropriate certificate from the bank on the documents being examined, while he is granted a 

deferral for payment of the amount established in the contract for the provision of educational 

services and payable before admission of the applicant, for the period of registration of the 
educational loan, but not more than four weeks from the receipt of the certificate from the 

bank. 

Documents submitted in a foreign language must have a notarized translation into 

Kazakh or Russian. 

Documents on education issued by foreign educational organizations are subject to the 

procedure of nostrification in accordance with the procedure established by law after 

enrollment of persons during the first semester of training. 

Questions that are not regulated by these Rules of Admission to the Amanzholov 

VGGU are independently decided by the Admission Committee of the University and drawn 

up in a protocol. 

Information 

about training 

programs (catalog 

of courses) 

General characteristics of the training program 

Awarded degree / qualification: 
Bachelor of Education in specialty 5В012500 - «Chemistry-Biology»  

Levels (steps) of training: 
Continue education at the next stage of higher education (magistracy) 6М011200 - 

«Chemistry» and 6М011300 - «Biology». 

Requirements for admission to the program: 
Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules of 

admission to higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. For admission to 

the specialty 5В012500 - «chemistry-biology»  it is necessary to choose the discipline of the 

profile of the school course «biology»,«chemistry» 

 - for 2,3,4 courses - in the implementation of academic mobility , the difference in 

curricula is taken into account 

Additional 

information for 

students 

Accommodation - Comfortable Students' Houses for 1,789 places, which provides the 

conditions for preparing students for classes and rest - the Library, the Reading Room and the 
Internet Cafe. 

Nutrition- Timely and high-quality food is provided by the dining room in the 

university's academic buildings. 

Medical services - Medical services for university students are provided at the health 

center (meets the requirements of SES and GPA), where the first medical aid is provided, 

medical examinations, preventive measures are carried out. There is an agreement on medical 

care for students and teachers with the city hospital No. 1 in Ust-Kamenogorsk. Regularly 

held "Round tables" - meetings of employees of the city "Health Center" with students of the 

University. 

The sanitary control of educational buildings and hostels is controlled by the head of 

the health center, the commandants of the relevant facilities are responsible for maintaining 
these conditions. 

The Student Office is the Center for Youth Policy, which is a structural subdivision of 

the University, uniting the previously created Committee on Youth Affairs and the Culture 

Center, as well as student youth associations: the youth wing of the NurOtan NDP 

"ZhasOtan", the branch of the republican youth organization Alliance of Students of 

Kazakhstan , student detachment of police assistance "Kuran", student youth labor 

detachments. 



Conditions for training (material basis for classes): 

The department of chemistry is assigned 9 lecture halls, 10 chemical laboratories 

(laboratory of bioorganic chemistry, high-molecular compounds, colloid chemistry, methods 

of teaching chemistry, organic chemistry, physical chemistry, laboratory of physical and 

chemical methods of research, biochemistry and molecular biology, chemical technology, 

analytical chemistry, General and Inorganic Chemistry), 3 research laboratories (research 

laboratory undergraduates, research laboratory natural sorben s EKO, Phytochemistry 

Laboratory). From 2010-11 academic year a new modern laboratory furniture for analytical 

chemistry was acquired and installed, installation, installation of new equipment was made, 

and major repairs were made. In all the classrooms assigned to the department of chemistry 

and laboratories, the tables “Modern Periodic System of Elements of D.I. Mendeleev” were 
acquired and installed, 12 information stands of chemical laboratories were installed, and 

portraits of great scientists-chemists were acquired and placed. A stand dedicated to the 

memory of the first Rector of the UKPI (EKSU), Honorary Rector of the EKSU, Professor 

Yuvaliev Yumash Karimovich was also decorated. The lecture audience number 430 was 

named Yumash Karimovich Uvaliev. 

Based on the order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan No. 472 dated August 11, 2008. The university has established a National 

Research Laboratory for collective use in the field of “Nuclear and Renewable Energy 

Technologies”. Under the basic equipment of the laboratory, a separate building with 

specialized rooms is allocated and equipped in accordance with the requirements. 

Certification of workplaces in laboratories was carried out. 
The teaching, scientific and auxiliary area of the department complies with the current 

sanitary (technical) standards, fire safety requirements (there are fire extinguishers, sand, felt 

mats). 

In addition, student services are offered for student libraries: a library of textbooks, a 

reading room for scientific information, periodicals, an electronic reading room, a reading 

room for technical literature (educational building No. 7), a reading room for economic 

literature (educational building No. 9). The library's local computer network unites 130 

computers. All computers are connected to the university’s corporate network, network users 

have the opportunity of on-line search in library databases, Intranet and Internet resources. 

Electronic bibliographic resources, incl. The electronic catalog, bibliographic databases 

combine about 250 thousand records. There are computer classes. 

Student associations. 

- Student detachment of police assistance "Kuran" 

-debatny club VKG 

-Student Law Clinic  

-choreographic studio "Әlem" 

-Folklor Kazakh Ensemble 

-Student Theater 

-CVN teams of faculties 

-The creative combination of a genre song 

         -The creative union of young poets "Zhas-Kalam" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Structure of the program with credits (ECTS) 

The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number of ECTS 

credits 

Semester 

1 course 

ООД КВ OP -1101 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

ООД ОК SIK -1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

ООД ОК IYa -1104 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya - 

1105 
 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД КВ OE -1102 Экономика негіздері 

Основы экономики  

The basics of Economics  

3 2 

БД КВ TONH -1205 Бейорганикалық химияның теориялық 

негіздері  

Теоретические основы неорганической 

химии  

Theoretical basics of inorganic chemistry 

7 1 

БД КВ FOVM -

1214 

Жоғарғы математика негізіндегі физика  

Физика с основами высшей математики  

Physics with bases of higher mathematics 

5 1 

БД КВ Bot -1204 Ботаника  

Ботаника  

Botany 

7 2 

БД КВ HEPS -1206 Периодтық жүйесінің элементтер химиясы  
Химия элементов периодической системы  

Chemical elements in the periodic 

7 2 

БД ОК FRSh -1213 Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of development of school students 

3 2 

  Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

1 2 

  Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз)  

Педагогическая практика (непрерывная)  

Teaching practice (continuous) 

1 2 

   62  

2 course 

ООД ОК IKT -2107 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 
Information and communication technologies 

(in English language) 

5 3 

ООД ОК Fil -2106 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

ООД КВ HPK -2108 Қазақстанның химия өнеRKәсібі  

Химическая промышленность Казахстана  

Chemical industry of Kazakhstan 

5 3 

БД КВ KRAK -2207 Аниондар мен катиондардың сапалық 

реакциялары  

Качественные реакции анионов и катионов  

Qualitative reactions of anions and cations 

5 3 

БД КВ KA -2208 Сандық анализ  5 4 



Количественный анализ  

Quantitative analysis 

БД КВ Zoo -2209 Зоология  

Зоология  

Zoology 

7 3 

БД КВ OH -2210 Органикалық химия  

Органическая химия  

Organic chemistry 

5 4 

БД ОК Ped -2215 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

5 3 

БД ОК Psi -2216 Психология  

Психология  

Psychology 

5 3 

БД ОК MO -2217 Білім берудегі менеджмент 
Менеджмент в образовании 

Management in education 

3 4 

БД ОК TMVR -

2218 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика воспитательной работы 

Theory and technique of educational work 

3 4 

БД ОК TKO -2219 Критериальдық бағалау технологиясы 

Технологии критериального оценивания 

Criteria-based assessment technology 

3 4 

БД КВ IGNH -2201 Бейорганикалық химияның таңдамалы 

тараулары  

Избранные главы неорганической химии  

Selected chapters of inorganic chemistry 

5 4 

БД КВ BK -2202 Жасушалар биологиясы  

Биология клетки  

Biology of the Cell  
 

 

3 4 

  Психологиялық-педагогикалық практика 

(үздіксіз)  

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная)  

Psychological and pedagogical practices 

(continuous) 

2 3,4 

  Оқу (далалық) практикалар  

Учебная (полевая) практика  

Training (Field) practice 

1 4 

   67  

3 course 

ПД ОК MPB -3301 Биологияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания биологии  
Methodology of biology teaching 

3 5 

ПД ОК MPH -3302 Химияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания химии  

Methodology of chemistry teaching 

5 5 

ПД КВ OPNI -3303 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу  

Организация и проведение научных 

исследований  

Organizing and conducting scientific research 

5 6 

БД КВ BN -3211 Биометрия негіздері  

Основы биометрии  

Fundamentals of Biometrics 

5 5 

БД КВ BOMB -

3212 

Биохимия молекулалық биология 

негіздерімен  

Биохимия с основами молекулярной 
биологии  

Biochemistry and molecular biology 

fundamentals 

5 5 

БД ОК PK(R)Ya -

3220 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский(русский) 

3 5 



язык  

Professional Kazakh (Russian) Language 

БД ОК POIYa -3221 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Professionally-oriented foreign language 

3 6 

БД ОК IO -3222 Инклюзивтті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

3 5 

ПД КВ HPSEOBM -

3307 

Табиғи қосылыстардың химиясы және 

органикалық және биоорганикалық 

молекулалар сараптамасы 

Химия природных соединений и экспертиза 
органических и биоорганических молекул 

Chemistry of Natural Compounds and 

Examination of organic and biological 

molecules 

5 5 

HPS -3305 Табиғи қосылыстар химиясы 

Химия природных соединений 

Chemistry of Natural Compounds 

БД КВ 

 

FHMA -

3203 

Талдаудың физико-химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical analysis 

5 6 

EMA -3204 Талдаудың электрохимиялық әдістері 

Электрохимические методы анализа 

Electrochemical methods of analysis 

БД КВ HT -3204 Химиялық технология 

Химическая технология 

Chemical technology 

7 6 

FKH -3203 Коллоидтық және физикалық химия 
Физическая и коллоидная химия 

Physical and Colloid Chemistry 

ПД КВ 

 

EH -3305 Экологиялық химия 

Экологическая химия 

Ecological chemistry 

5 6 

HP -3306 Химия топырақтың  

Химия почв 

Chemistry of soils 

ПД КВ KSPSEM -

3306 

Табиғи орта күйін бақылау және 

экологиялық мониторинг 

Контроль состояния природной среды и 

экологический мониторинг 

Control of the natural environment and 

environmental monitoring 

5 6 

FKH -3307 Өсімдіктер физиологиясы және жануарлар  
Физиология растений и животных  

Physiology of plants and animals 

  Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы 

(үздіксіз)  

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная)  

Training and educational teaching practice 

(continuous) 

4 5,6 

   63  

4 course 

ПД КВ OShHE -

4301 

Мектепте химиялық экспериментті 

ұйымдастыру  

Организация школьного химического 

эксперимента  

Organization of school chemical experiment 

5 7 

MPShHE -
4301 

Мектепте химиялық экспериментті жүргізу 
әдістемесі 

Методика проведения школьного 

химического эксперимента 



The methodology of the school chemistry 

experiment 

ПД КВ RZOH -4302 Жалпы химиядан есеп шығару. 

Решение задач по общей химии. 

The solution of problems in General chemistry. 

5 7 

MOShRR -

4302 

Мектепте сандық есептерді шығару 

әдістемесі. 

Методика обучения школьников решению 

расчетных задач. 

Methods of teaching the solution of 

computational problems. 

ПД КВ OG -4309 Жалпы генетика 

Общая генетика  
General genetics 

5 7 

GSOS -4308 Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with bases of selection 

БД КВ EU -4208 Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolution studies 

5 7 

IPPHB -4209 Оқытудағы инновациялық амалдар химия 

және биология  

Инновационные подходы в преподавании 

химии и биологии  

Innovative approaches in teaching chemistry 

and biology 

ПД КВ MV -4310 Микробиология және вирусология 

Микробиология и вирусология 

Microbiology and virology 

5 7 

MOB -4311 Микробиология негіздерімен биотехнология  
Микробиология с основами биотехнологии  

Microbiology of the basics of biotechnology 

ПД КВ BERZh -

4311 

Өсімдіктер және жануарлар биологиясы мен 

экологиясы 

Биология и экология растений и животных 

Biology and ecology of plants and animals 

5 7 

CGE -4310 Цитология, гистология және эмбриология 

Цитология, гистология и эмбриология 

Cytology, Histology and Embryology 

  Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе  

Производственная педагогическая практика  

Pedagogical рrofessional practice 

11 8 

  Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

  Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 

1 8 

  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 

2 8 

   45  

 Final exams 
An exam is taken for each discipline - orally or in writing, in the form of examination 

tickets or testing. 

In the 8th semester, there is a State specialty exam, a thesis defense or state exams in 

two major subjects. 

The developed project is publicly defended by a student at a meeting of the state 



certification commission at the end of the 8th semester. 

 Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline: 

1. Basics of Law - Ramazanova A.C., Abilmazhina A.M. 

2. Modern history of Kazakhstan - Kazbekova A.T., Uskembay A.A. 

3. Foreign language - Khan G.O., Abdrakhmanova M.K. 

4. Kazakh (Russian) language - Ibrayeva M.K., Poltorzhitskaya G.I. 

5. Fundamentals of Economics - Sitnikova E.S. 

6. Theoretical foundations of inorganic chemistry - Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

7. Physics with the foundations of higher mathematics - Pavlov AM, Zұlқarshin P. 

8. Botany - Ph.D. Igisinova ZH.T. 

9. Chemistry of the elements of the periodic system - Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 
10. Physiology of development of schoolchildren - Kaisanova T.T. 

11. Information and communication technologies (in English. Language) - Kubentaeva S.N. 

12. Philosophy - Seytembetov E.Zh., Zhirenova A.T. 

13. Chemical industry of Kazakhstan - Aubakirova R.A., Orazova S.S. 

14. Qualitative reactions of anions and cations - Aubakirova R.A., Mukazhanova ZH.B. 

15. Quantitative analysis - Aubakirova R.A., Mukazhanova ZH.B. 

16. Zoology - Karmenova B.K., Kabatayeva Zh.K. 

17. Organic chemistry - Abylkasova G.E., Dautova Z.S. 

18. Pedagogy - Dyusenbaeva A.T., Gubaidulina G.N. 

19. Psychology - Syzdykova G.T., Turarova G.U. 

20. Management in education - Panshina T.V., Kozybayeva A.K. 

21. Theory and methods of educational work - Panshina T.V., Gubaidulina G.N. 
22. Criterion assessment technologies - Panshina T.V., Gubaidulina G.N. 

23. Selected Chapters of Inorganic Chemistry - Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

24. Cell biology - Abilova MS, Tuktasinova A. 

25. Methods of teaching biology - Sharipkhanova A.S., Abilova M.S. 

26. Methods of teaching chemistry - Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

27. Organization and conduct of scientific research - Afanasenkova I.V., Nykmukanova 

M.M. 

28. Fundamentals of biometrics - Z.K. Kabatayeva. 

29. Biochemistry with the basics of molecular biology - Eskaliev A.S. 

30. Professional Kazakh (Russian) language - S. Orazova 

31. Professionally-oriented foreign language - Aubakirova R.A. 
32. Inclusive education - Zh.U. Smailova 

33. Chemistry of natural compounds and expertise of organic and bio-organic molecules - 

Abylkasova G.E., Dautova Z.S. 

34. Chemistry of natural compounds - Abylkasova G.E., Medeubayeva B.Z. 

35. Physico-chemical methods of analysis - Afanasenkova I.V., Mukazhanova ZH.B. 

36. Electrochemical methods of analysis - ZH.B. Mukazhanova, B.Z. Medeubayeva 

37. Chemical technology - Aubakirova R.A., Orazova S.S. 

38. Physical and colloid chemistry - Tantybaeva B.S., Medeubayeva B.Z. 

39. Ecological chemistry - Abylkasova G.E., Orazova S.S. 

40. Soil Chemistry - Abylkasova G.E., Orazova S.S. 

41. Monitoring the state of the environment and environmental monitoring - Mukazhanova 

Z.B., Orazova S.S. 
42. Plant and animal physiology - Karmenova B.K., Abilova M.S. 

43. Organization of a school chemical experiment - Afanasenkova I.V., Dautova Z.S. 

44. Methods of conducting a school chemical experiment - Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

45. Solving problems in general chemistry - Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

46. Methods of teaching students solving settlement problems - Shaihova B.K., Tantybaeva 

B.S. 

47. General genetics - Abilova M.S. 

48. Genetics with the basics of breeding - Abilova M.S. 

49. Evolutionary doctrine - Kitapbaeva A.A. 

50. Innovative approaches in the teaching of chemistry and biology - Shakhova B.K., 

Nykmukanova M.M. 
51. Microbiology and virology - Igisinova ZH.T. 

52. Microbiology with the basics of biotechnology - Komekova GK 

53. Biology and ecology of plants and animals - Sharipkhanova A.S. 

54. Cytology, histology and embryology - Abilova MS, Tuktasinova A. 

 

 



Appendix 1 

Description of individual disciplines (courses, units) 
 

Course / discipline / unit name Law basics 

Code of discipline OP -1101 

Type of discipline ООД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Ramazanova A.C., Abilmazhina A.M. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Acquaintance with legal phenomena, acquaintance of students with the 
main branches of the Kazakhstan legal system, with features of 

constitutional, civil, criminal, family, labor relations. 

Prerequisites School history course 

Course content / discipline Fundamentals of the theory of statehood and law, Fundamentals of the 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, Fundamentals of 

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan, Fundamentals of 

Labor of the Republic of Kazakhstan, Fundamentals of Family Law of the 

Republic of Kazakhstan, Fundamentals of Criminal Law of the Republic 

of Kazakhstan, Fundamentals of Civil Law of the Republic of Kazakhstan, 

Fundamentals of Financial Law of the Republic of Kazakhstan, 

Fundamentals of Criminal Law procedural and civil procedural law of the 

Republic of Kazakhstan, the Fundamentals of Tax Law of the Republic of 

Kazakhstan, the Fundamentals of Environmental and Gmina Jemielno 
rights of the Republic of Kazakhstan, based on international law. 

Recommended literature  1.Ахметов Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - 

Алматы : ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 2.Қошқарбаев Е. Е. Құқық 

негіздері : оқу құралы / Е. Е. Қошқарбаев. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы". - 322 б. 2014. 

3. Оспанов К.И. Основы права: [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - 

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

4. Весельская Н. Р., Какимжанов М. Т. Финансовое право 

Республики Казахстан: учеб. / Н. Р. Весельская, М. Т. Какимжанов; 

М-во образования и науки RK. - Алматы : Ассоциация вузов RK. - 
312 с. 2015. 

5. Рамазанова А. С. Третейское судопроизводство RK: учеб. 

пособие / А. С. Рамазанова ; М-во образования и науки RK, ВКГУ 

им. С.Аманжолова. - Усть-Каменогорск: Берел ВКГУ. - 144 с. 2015. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Modern history of Kazakhstan 

Code of discipline SIK -1103 

Type of discipline ООД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Kazbekova A.T., Oskembay A.A. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To form a scientific understanding of the basic laws and trends of the 

formation and development of human society in the modern territory of 

Kazakhstan on specific historical material, the formation of knowledge 

about the culture and origin of the peoples of Kazakhstan. 

Prerequisites School course in geography, world history, social studies, Man and 

society, law. 

Course content / discipline Kazakhstan in the era of antiquity. States of the early middle ages. 

Education of the Kazakh nationality. Socio-economic and political 

development of Kazakhstan. Independent Kazakhstan. 



Recommended literature 1. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы: оқу құралы.- Алматы: 

Эверо.- 496 бет. 2014. 

2. Аяған Б. Ауанасова Ә. Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі 

заман тарихы (1991-2014): ғылыми-танымдық бас.-Алматы: 

Атамұра.-336 бет. 2014. 

3. Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих 

мамандығы бойынша.- Алматы : Отан.- 109 бет. 2015. 

4. Ахметов Е. Б. Құқық негіздері: оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - 

Алматы: ЖК "Отан". - 120 бет. 2014. 5.Өміржанов Е. Т. Құқық 

негіздері: оқу құралы / Е. Т. Өміржанов. - Алматы : "LEM" баспасы. - 

152 бет. 2015. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Foreign language 

Code of discipline IYa -1104 

Type of discipline ООД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018, 2019  

Semester of training 1,2 semester 

Amount of credits RK – 6, ЕСTS – 10 

S.N.F lecturer / professor Khan G.O., Abdrakhmanova M.K. 

 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Mastering a certain level of language proficiency, necessary for further 

learning and communication. 
Competences: 

-knowledge of at least 2500-3000 lexical units related to common 

language, international vocabulary and terminology of this specialty 

specialist; 

-knowledge of grammatical rules and models, allowing to understand quite 

complex texts and correctly, correctly build your own speech in various 

types of time forms and in various modalities; 

-knowledge of the rules of reading English words and exceptions to the 

rules, as well as the features of the intonation design of statements of 

various types; 

-the ability to understand and translate the original written English texts 
with a dictionary on the broad profile of the chosen specialty, correctly 

convey their content in English, select from them information on a given 

question; 

- the ability to understand oral speech in English as part of everyday 

situations for a wide range of general scientific and purely special 

problems; 

- - the ability to properly build your own speech in English (verbally and 

in writing). 

Prerequisites School course of foreign language 

Course content / discipline The area of oral and written communication. Making simple and coherent 

texts. Informing the interlocutor, recommend using value judgments. 

Dialogue, motivation for action answers to counter questions. Clear 
messages. 

Recommended literature 1. Murphy R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and 

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

Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: Cambridge University Press.- 

319 p. 2015 

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

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

3. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache: Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. 

Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - Leipzig: 

SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als 

Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 



4. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen]: Verlag fur Deutsch. - 176 р. 

2014 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Kazakh (Russian) language 

Code of discipline K(R)Ya - 1105 

Type of discipline ООД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018, 2019  

Semester of training 1,2 semester 

Amount of credits RK – 6, ЕСTS – 10 

S.N.F lecturer / professor Ibrayeva M.K., Poltorzhitskaya G.I. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Mastering a certain level of language proficiency, necessary for further 

learning and communication. 

Competences: 

- knowledge of at least 2500-3000 lexical units related to the common 

language, international vocabulary and terminology of this specialty 

specialist; 

- knowledge of grammatical rules and models, allowing to understand 

quite complex texts and correctly, competently build your own speech in 

various types of time forms and in various modalities; 

- the ability to understand and translate with the dictionary original written 
texts on the broad profile of the chosen specialty, to correctly convey their 

content in Kazakh, to select from them information on a given question; 

- the ability to understand oral speech in the Kazakh language in the 

context of everyday situations on a wide range of general scientific and 

purely special problems; 

- the ability to properly build their own speech in the Kazakh language 

(orally and in writing). 

Prerequisites School course of the Kazakh (Russian) language 

Course content / discipline Special sounds of the Kazakh language. Features of auditory perception of 

speaking. Lexical and terminological minimum in the specialty. 

Recommended literature 1. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих 

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

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

2. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 
начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е 

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

с. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. 

4. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы: Эверо, 2014. - 170 с. 

5. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-
104 бет. 

6. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений 

ун-тов (Baccalaureate) / под ред. К.К.Ахмедьярова, 

Ш.К.ЖаRKынбековой. -2-е изд.-Алматы, 2009.-217 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 



 

Course / discipline / unit name Basics of Economics 

Code of discipline OE -1102 

Type of discipline ООД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Sitnikova E.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Acquaintance with the subject and method of economic theory, the study 

of the basic laws of economic development of society, the foundations of 

micro-macroeconomics. 
Competences: 

the logic and structure of the foundations of economic theory; 

- economic resources and factors of production; 

- the dynamics and basic conditions for the emergence of capital; 

- structure of costs and income of the enterprise; 

- - definition of the main macroeconomic indicators. 

Prerequisites Within the framework of the secondary school program in mathematics, 

history, geography, etc., as well as the history of Kazakhstan, cultural 

studies. 

Course content / discipline The main types of economic systems, forms of social economy, general 

characteristics of the market economy, the fundamentals of the theory of 

supply and demand, entrepreneurial activity, its main types and forms, the 
fundamentals of the theory of individual reproduction, costs and income of 

an enterprise, the markets of production factors and the formation of factor 

incomes, the national economy as system, basic macroeconomic 

indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic 

instability, macroeconomic equilibrium, economic development OST, 

government regulation: the essence, objectives, tools. 

Recommended literature 1. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013.- 368с. 

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

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

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 

3. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. пособие / А. 
Н. Казиева. - Алматы: Book Plus, 2013. - 206 с. 

4. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : 

учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы: Экономика, 2015.- 300 

с. 

5. Рахметулина Ж. Б. Основы экономической теории в схемах и 

таблицах: учебно-методическое пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 84с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Theoretical foundations of inorganic chemistry 

Code of discipline TONH -1205 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits RK – 5, ЕСTS – 7 

S.N.F lecturer / professor Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Study the basic concepts, theories, laws of inorganic chemistry, become 

familiar with the basic methods for solving typical tasks of this discipline 

and be able to apply them in practice. 

Prerequisites School chemistry course 

Course content / discipline Classes of inorganic compounds, chemical equations, atomic structure, 



quantum-mechanical concepts of the atom, periodic law and periodic 

system chemical bonding, evolution of chemical bonding, chemical 

equilibrium, dissolution, hydration theory of dissolution, precipitation, 

precipitation conditions. 

Recommended literature 1. Шәріпова Н. С. Сирек элементтердің минералдары мен кендерін 

талдау : оқу құралы / Н. С. Шәріпова. - Алматы : Қазақ университетi, 

2010. - 240 бет 

2. Хаханина Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : 

Юрайт, 2011. - 287 с. 

3. Элементтер химиясының таңдамалы тақырыптары [Электронный 
ресурс] : оқу құралы / А. П. Ауешов [и др.]. ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Шымкент : М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - CD-

ROM 

4. Веренцова Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы: Эверо, 

2014. - 214 с. 

5. Шаихова Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова; М-во 

образования и науки RK. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 

187 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Physics with the basics of higher mathematics 

Code of discipline FOVM -1214 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2018 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Pavlov AM, Zulkharshyn P. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To study the basic concepts, laws, theoretical foundations of physics, basic 

concepts, laws and provisions of higher mathematics. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites School course of physics, basic knowledge of school mathematics. 

Course content / discipline The most important laws of mechanics, the fundamentals of the molecular-

kinetic theory of gases, the first law of thermodynamics and its application 
in studying the properties of gases, the second law of thermodynamics and 

its statistical interpretation, real gases, liquids, solids, the basic laws of 

electromagnetism, the phenomenon of polarization of light, the physical 

principles of molecular spectroscopy , fundamentals of atomic physics, 

radioactivity and its application in chemistry. Analytical geometry on the 

plane and in space. Vector algebra. Elements of linear algebra. Solution of 

systems of linear equations: Gauss method, matrix method. The function is 

one variable. The continuity of the function. Derivative and differential. 

Functions of several variables. Partial derivatives and full differential. 

Indefinite integral. Definite integral. Numerical series and signs of their 

convergence. Differential equations of the first order, their main types. 
Elements of mathematical statistics. 

Recommended literature 1. Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / В. 

С.Шипачев.- 10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с. 

2. Ильин В. А. Высшая математика : учеб. Для вузов / В. А. Ильин, 

А. В. КуRKина.- 3-е изд., перераб. И доп.- М. : Проспект, 2016.- 600 

с.  

3. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / Б. А. 

Горлач. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

4. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование: учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. 



Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 352 с. 

5. Мусин А. Т. Математика 1: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 312 бет. 

6. Мусин А. Т. Математика 2: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 392 бет. 

7. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

8. Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: оқулық.-Алматы: Экономика, 

2013.-890 бет. 

9. Тойбаев С. Н. Теоретическая и прикладная механика: учебник / 
С.Н.Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-во образования и науки RK. - 

Алматы, 2014. - 360 с. 

10. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике: учеб. пособие / Т. Ш. 

Саликбаева. - Алматы, 2014. - 144 с. 

11. Браже, Р. А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А. 

Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

12. Павлов, А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. пособие 

/ А. М. Павлов ; М-во образования и науки RK, ВКГУ . - Усть-

Каменогорск, 2011. - 222 с. 

13. Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері: оқу құралы.- 

Алматы: ҚазҰТУ, 2012.-217 бет 
14. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу 

құралы.- Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Botany 

Code of discipline Bot -1204 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits RK – 4, ЕСTS – 7 

S.N.F lecturer / professor Igisinova ZH.T. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Formation in future specialists of knowledge about the main features of the 
external and internal structure of vegetative and generative organs, plant 

breedings and systematics. 

Competencies: the choice of the optimal model of professional study of 

biological objects, taking into account the real situation; introduce the 

scientific principles of biological and ecological knowledge, learn to see 

their origins; develop the ability to propose and solve problems, plan and 

set up observations and experiments; ability to present the results of their 

research. 

Prerequisites School biology 

Course content / discipline Structural organization of plants, the structure of a plant cell, general ideas 

about plant tissues, the classification of tissues and their characteristics. 

External and internal structure of the vegetative and generative organs of 

plants. General information about the reproduction of plants. Classification 

of lower and higher plants. 

Recommended literature 1. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений : учеб. пособие для агроном. спец. / В. М. Басов, Т. В. 

Ефремова. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 237 с.  

2. Карбозова Р.Д. Фитопатология : оқулық. – Алматы : ЖШС РПБК 

«Дәуір», 2014. – 312 бет. 

3. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары : оқу құралы. – 

Қарағанды : ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 284 бет. 

4. Абдрахманұлы О. Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы 

өсімдіктер : оқулық.- Толық.., 3-ші бас.- Астана : Фолиант, 2012.-528 



бет. 

5. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 

2014. – 124 бет. 

Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с. 

6. Игисинова Ж.Т. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясынан 

зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2016.-85 бет. 

7. Сыбанбеков К.Ж., Төреқұлова К. Жасуша әлеміне саяхат : оқу 

құралы / К.Ж.Сыбанбеков, К. Төреқұлова. - Өскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел Баспасы, 2015.-75 бет. 
8. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

9. Мырзағалиева А. Б.Ботаникалық ресурстану : оқу құралы. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

10. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы: оқу құралы /  Б. М. 

Силыбаева, Ж. К. Байғана, Н. Ш. Карипбаева, В.В.Полевик.- Семей : 

Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

11. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 
12. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemistry of the elements of the periodic system 

Code of discipline HEPS -1206 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits RK – 4, ЕСTS – 7 

S.N.F lecturer / professor Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The development of ideas about the current state and ways of development 

of chemistry of elements, about the properties of chemical elements and 

their compounds, based on the periodic law of D.I. Mendeleev, the 

formation of students' desire to analyze problems on an accurate and 

quantitative level; equip the future specialist with a complex of 

knowledge, practical skills and abilities for active, creative activity, 

development of creative thinking, formation, dialectical materialistic 

scientific, world outlook, reveal the connection of chemistry with other 

sciences, with life. Formation of work skills on the plan "hypothesis-test-

proof." 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competence. 

Prerequisites general chemistry 

Course content / discipline Chemical classification of elements. Being in nature and general principles 
of obtaining simple substances and chemical compounds. The main classes 

of inorganic compounds, their genetic relationship, classification and 

nomenclature by JUPAC. Patterns of changes in acid-base, redox and other 

properties of the elements of the periodic system and their most important 

compounds by periods and groups. Hydrogen, oxygen, their production, 

physical and chemical properties, the most important compounds, 

application. General characteristics of s-elements. General characteristics 

of p-elements. General characteristics of d-elements. The most important f 

– elements and their radioactivity. 

Recommended literature 1. Веренцова Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 



учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы: Эверо, 

2014. - 214 с. 

2. Шаихова Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во 

образования и науки RK. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2014. - 

187 с. 

3. Шрайвер Д., Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық : 

оқулық / ауд. А.И. Ниязбаева, Р.Г. Рысқалиева.- Алматы, 2013.- Т. 2.-

688 бет. 

4. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия: 

экспериментальные задачи и упражнения: учеб. пособие для вузов, 
2013. 

5. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. 

Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с. 

6. Нұрахметов Н.Н. Тәшенов Ә.К. Бейметалдар химиясы: оқулық ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-432 

бет. 

7. Жүсүпова Ғ.Е., Әбілов Ж.Ә. Биоорганикалық химия: оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бөлім.- 174 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name School Development Physiology 

Code of discipline FRSh -1213 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Kaysanova T.T. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Competences: 

- knowledge of the basic patterns of development of children in different 

age periods; 

- understanding of the need for medical and sex education of students; 

- skills of physiological and hygienic bases of the organization of the 

educational process of the school, work and rest schedules; 
- knowledge of international scientific terms. 

- knowledge of the main risk factors for the health of the younger 

generation. 

Prerequisites School course biology. Pedagogy. Psychology to attend a course you need 

to know basic physiological and other biological terms. 

Course content / discipline General characteristics of sensory systems. Teaching I.P.Pavlov about 

analyzers. Human physiology. Age features of light sensitivity and color 

vision. Prevention of visual impairment in children and adolescents. Age 

features of the auditory analyzer. Concept of fatigue 

The concept of health. Infectious diseases. Protection of the body against 

infection. Tasks, forms and means of physical education. Hygienic 

requirements for physical education and sports places 

Recommended literature 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 2: Опорно-двигательная и 

висцеральные системы. -  2017. - 373 с. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 1: Организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы. -  2017. - 447 с. 

3. Қалкенова Б.Ж. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты 

физиология және гигиена : оқу құралы, 2015. 

4. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического 

бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и 



доп. - М. : Юрайт. Т. 1: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. - 2017. - 373 с.  

5. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического 

бак.: в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт. Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. - 2017. - 373 с. 

6. Физиология человека и животных: учеб. для вузов / под ред. Ю. 

А. Даринского, В. Я. Апчела. - М. : Академия, 2011. - 443 с. 

7. Адам анатомиясы: оқулық / М. М. Дайырбекова. - Алматы :Нур-

Принт, 2010. 

8. Тәнтану (Адам анатомиясы): оқулық: ҚР Білім және ғылым 
министрлігі  ЖОО студенттеріне оқулық ретінде ұсынған / А. 

Ерназаров. - Астана : Фолиант, 2015. 

9. Адам анатомиясы: кредиттік технология негізінде құрастырылған: 

[оқу құралы] / Ә. О Кузенбаева. - Алматы: Эверо. 1-ші кітап. - 2016. 

10. Төлеуханов С. Т., Торманов Н. Адам физиологиясы: оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен, 2010. 

11. Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы: оқу 

құралы / С. Ордабеков, Б. Қ. Абдрақов, Г. Қ. Ахауова. – қайта 

өңделіп толық. 2-ші бас. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Information and communication technologies (in English) 

Code of discipline IKT -2107 

Type of discipline ООД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Kubentaeva S.N. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The mastery of information and communication competencies by students, 

which will facilitate everyday life and provide an opportunity to use 

modern information technologies in various fields of professional activity, 

scientific and practical work, for self-education and other purposes. 

Prerequisites School course of informatics, foreign language 

Course content / discipline Data representation in computer systems. Basics of operating systems: 

DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS; concepts of spreadsheets and ways 
to visualize data using charts; database management systems; DBMS 

architecture, basics of the SQL language, DBMS development directions; 

basics of local area networks and global networks; basics of social 

networks, their architecture and presentation; basics of information 

security and information security in ICT, the concepts of identification, 

authentication, access control, logging and auditing, encryption, integrity 

control; the basics of web technology; creating web pages; tools of 

graphical representation of information, forms of presentation of 

information processing processes, concepts of a business process; the 

concept of human-computer interaction, user interface; basics of 

multimedia technology, audio tools and video; - basics of SMART and 

cloud technologies; basic concepts of e-business and e-commerce, e-
government and digital signatures; basics of distance learning and ICT 

development prospects. Applications of modern information and 

communication technologies. 

Recommended literature 1. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении: учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт, 2011.- 521с  

2. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 



Трайнев. - М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

4. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 

2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. 

5. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. 

6. 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 1 : textbook. - 2017. - 586 с 

7. 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. 

8. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming: textbook / 

A. Seiketov ; Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher educational institutions of 

Kazakhstan], 2016. - 288 p. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Philosophy 

Code of discipline Fil -2106 

Type of discipline ООД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Seytembetov E.Zh., Zhirenova A.T. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Mastering a certain level of knowledge about the function of the 

philosophy of its subject. to contribute to the development of adequate 

ideological orientations by future specialists in the modern complex and 

dynamic world. 

Competences: 

- knowledge of historical types of philosophizing in the context of culture; 

- the formation of the foundations of philosophical, ideological and 
methodological culture; 

- - the ability to navigate a huge variety of opinions and concepts, beliefs 

and values. 

Prerequisites School course history; man and society; knowledge of World History, 

History of Kazakhstan, Cultural Studies, Ethnopsychology, Ecology, 

Fundamentals of Economic Theory. 

Course content / discipline Philosophy in a cultural and historical context. Philosophical atropology. 

Problems of the theory of dialectics. Epistemology. The phenomenon of 

philosophy in Eastern and Ancient culture. The phenomenon of 

philosophy in medieval culture. Arab-Muslim philosophy in the context of 

Islamic medieval culture. Western European philosophy in the culture of 

the New time and the culture of the XIX century. The phenomenon of 
philosophy in the Kazakh culture Philosophy of life. Problems of the 

theory of dialectics Philosophy of culture. Philosophy of love. Philosophy 

of religion. Philosophy of history. Philosophy of politics. Philosophy of 

education. 

Recommended literature 1. Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. 

Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Юрайт, 2013.- 575с. 

2. Хасанов М. Ш. Философия: оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы: 

Эверо, 2014. - 411 бет. 

3. Балашов Лев Евдокимович. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. 

- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 612 с. 

4. Петрова В. Ф. Философия: учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. 



Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. 

5. Мырзалы Серик. Философия / С. Мырзалы; М-во образования и 

науки RK. - Алматы: Бастау, 2014. - 448 с. 

6. Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. 

Хрусталев.- 4-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2014.- 320 с. 

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

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-302 бет. 

8. Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. Философия: 

оқулық.- Алматы: Эверо, 2014.-411 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 
practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemical industry of Kazakhstan 

Code of discipline HPK -2108 

Type of discipline ООД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Aubakirova R.A., Orazova S.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To study the main technological schemes, physical and chemical bases of 

individual stages of chemical production, placement of the most important 

chemical industries in the republic, the history of the development of the 

chemical industry in pre-revolutionary Kazakhstan, during the Soviet 

period, in the period of market relations, at the present stage of 
development of sovereign Kazakhstan. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, technological, research competencies. 

Prerequisites Inorganic chemistry, Physical chemistry 

Course content / discipline The history of the development of the chemical industry in pre-

revolutionary Kazakhstan, in the Soviet period, in the period of market 

relations, at the present stage of development of sovereign Kazakhstan; 

basic technological schemes, physical and chemical bases of individual 

stages of chemical production; physico-chemical methods of control of 

raw materials, intermediate products and products; economic regions of 

the republic, the most important deposits, products. 

Recommended literature 1. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической промышленности 

Республики Казахстан: моногр. / А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков; М-

во образования и науки RK. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. 
- 150 с. 

2. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының 

студенттеріне арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 256 бет. 

3. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 296 бет. 

4. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- 

Тау с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., 

Бектуров А. Б. // Ученые зап. Кзыл- Ординского пед. ин- та.- Кзыл- 
Орда, 2001. 

5. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства 

продуктов химической промышленности Республики Казахстан: 

Учеб. пособие / Ю. К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, 

С. К. Кабдрахманова.- Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 



specialty (level) practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Qualitative reactions of anions and cations 

Code of discipline KRAK -2207 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Aubakirova R.A., Mukazhanova ZH.B. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Expansion and deepening of theoretical knowledge of analytical chemistry 

in the field of studying qualitative analysis. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 
professional, research competencies. 

Prerequisites Theoretical foundations of inorganic chemistry, Chemistry of the elements 

of the periodic system 

Course content / discipline The subject of qualitative analysis. Methods of analytical chemistry 

associated with chemical transformations in solutions based on equilibrium 

processes involving ions. Stages of the analytical process. Sampling. 

Sampling of substances depending on the state of aggregation. 

Classification of cations and anions. Chemical equilibrium of 

homogeneous systems. Basic concepts of thermodynamics. Reaction rate 

The influence of various factors on the rate of chemical reactions. Real 

solutions. Theories of acids and bases. Precipitation reactions. Constant 

solubility. The reasons for the change in the solubility of a poorly soluble 

electrolyte. Equilibrium in complexation reactions. 

Recommended literature 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / 

ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 
2011.- 474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 
Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. 

Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 

448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде 

ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Quantitative analysis 

Code of discipline KA -2208 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 



Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Aubakirova R.A., Mukazhanova ZH.B. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Expansion and deepening of theoretical knowledge of analytical chemistry 

in the field of studying quantitative analysis. Discipline is aimed at the 

formation of ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Prerequisites Theoretical foundations of inorganic chemistry, Chemistry of the elements 
of the periodic system, Qualitative reactions of anions and cations 

Course content / discipline The main sections of quantitative analysis, gravimetric (weight) and 

titrimetric (volumetric) analyzes, the method of acid-base titration, the 

essence of methods of acid-base titration and their scope, acidimetry and 

alkalimetry, acidity and alkalinity of the medium and pH, the point of 

neutrality and the end point of the titration, the methods of redoximetry, 

the nature and classification of the methods of redoximetry, the redox 

potentials and the direction of the reactions, the methods of deposition, the 

nature and theoretical foundations of the methods precipitated oi, 

complexonometry, the essence of complexonometry, complexones. 

Recommended literature 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / 

ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 

2011.- 474 бет. 
2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть.- 2-е изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 
144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. 

Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 

448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде 

ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 
practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Zoology 

Code of discipline Zoo -2209 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits RK – 4, ЕСTS – 7 

S.N.F lecturer / professor Karmenova B.K., Kabatayeva Zh.K. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To form the complex scientific knowledge of the diversity of invertebrates, 

morpho-biological features, life activity, origin, development, distribution, 

importance of invertebrate animals in the biosphere and human life. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research 
competencies. 



Prerequisites School biology 

Course content / discipline The course provides for the diversity of invertebrate animals, interaction 

with the environment, stages of evolutionary development, morpho-

bioecological adaptations, analysis of the life cycle, morphology, 

preservation of animal biodiversity. The basic laws of the evolution of 

animals and the phylogeny of the main groups of animals. 

Recommended literature 1. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: Учеб. для вузов / В. 

М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова.- 7-е изд.- М.: 

Academia, 2012.- 448 с. 

2. 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. 
3. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы: 

университтердің биология фак-нің бакалавлары мен 

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

2014.- 1-ші бөлім. - 400 бет. 

4. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы: оқу 

құралы : 2- бөлім.- Алматы : Эверо, 2017.- 2-ші бөлім.- 268 бет. 

5. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар 

алуантүрлілігі және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы: 

Қазақ университеті, 2009.- 248 бет. 

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

зертханалық жұмыстары: оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен: 

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

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Organic chemistry 

Code of discipline OH -2210 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abylkasova G.E., Dautova Z.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Learn the basic concepts, theories, the laws of organic chemistry. Apply 

the obtained theoretical and practical knowledge to solve specific 

problems. 
Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Inorganic, analytical chemistry 

Course content / discipline Types of chemical bonds in molecules of organic compounds. 

Classification of organic molecules by skeleton, functional groups, degree 

of saturation. Spatial structure of organic compounds. The basic principles 

of the IUPAC modern nomenclature. Nucleophilic substitution, 

elimination. Basic patterns. Alicycles, aromatic hydrocarbons, halogen 

derivatives of aromatic rings, aromatic aldehydes and ketones, aromatic 

carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, aromatic amines, 

heterocycles with one heteroatom, polyheterocycles. 

Recommended literature 1. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: 

учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 

113с. 
2. Органическая химия: учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный 

курс.- 2010- 592 с. 

3. Органическая химия: учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 

2010.- 638 с. 

4. Даутова З.С. Органикалық синтез: оқулық / З. С. Даутова, Р.А. 

Таженова.-Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 



2016.-144 бет. 

5. Дәуітова З.С. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттерге 

органикалық химия пәні арқылы экологиялық білім беру әдістемесі : 

оқу-әдістемелік құрал.- Көкшетау : Келешек-2030, 2009.- 164 бет. 

6. Даутова З.С. Органикалық химиядан практикум :  оқу-әдістемелік 

құрал / З. С. Даутова.- Өскемен : ШҚМУ Баспасы, 2013.-100 бет. 

7. Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен есептері : 

оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.- Өскемен : ШҚМУ 

Баспасы, 2013.-164 бет. 

8. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 
образования и науки RK.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 

9. Сборник задач по органической химии: учеб. пособие для вузов / 

В. Я. Денисов  и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 544 с. 

10. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической 

химии: учебно - метод.  пособие для вузов / В. А. Резников. - 2-е изд., 

стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 288 с. 

11. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с. 

12. Бейсебеков М.Қ., Әбілов Ж.Ә. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық .- 2-ші бас.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-338 бет. 
13. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясының 

теориялық негіздері: жоғары оқу орындарының химия 

мамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын студ. 

арналған оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 бет. 

14. Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2011.-144 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Pedagogy 

Code of discipline Ped -2215 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Dyusenbaeva A.T., Gubaidulina G.N. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Mastering a certain level of knowledge of the problems of the education 

system. formation of a system of theoretical knowledge about the holistic 

pedagogical process, in which the student’s personality is formed in the 

context of the changing socio-economic situation of the Republic of 

Kazakhstan and the updated content of education. 

Competences: 

 1. knowledge of the principles and laws of the holistic pedagogical 

process, the prospects for the development of the education system in the 
Republic of Kazakhstan, the forms and methods of management of the 

educational process. 

2. The ability to apply theoretical knowledge in practice in a secondary 

school, to establish appropriate relationships with students, teachers and 

parents of their pupils. 

3. The ability to plan, organize and guide the educational process, to 

predict the results of teaching, to carry out diagnostics of the state of the 

CPP. 

Prerequisites To study the discipline, the student needs to know the material of the 

school curriculum on classical humanitarian disciplines: literature, history, 

world culture and art, as well as natural science disciplines: anatomy and 

human physiology. It is necessary to have general educational skills: 



drawing up a detailed and brief summary, a simple and complex plan, 

working with bibliographic sources, writing reviews and annotations. The 

student should be able to perform mental operations: analysis, synthesis, 

comparison, comparison, abstraction, induction, deduction, etc. 

Course content / discipline The pedagogical process as an object of activity of the teacher. Theoretical 

and methodological foundations of the history of pedagogy. Education 

system. Pedagogical ideas of foreign domestic pedagogy. Current 

development trends. Ethnopedagogy. The essence and content of education 

in folk pedagogy. School pedagogy. Structural components of the 

pedagogical process. The content of education in the modern school. 

Educational work. The interaction of the school and parents. 

Recommended literature 1. Игібаева А.Қ., Дюсенбаева А.Т. Жоғары мектеп педагогикасы: оқу 
құралы.- Өскемен, 2013.-147 бет. 

2. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар: оқулық.-Алматы: ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

3. Дүйсенбаев А.К. Педагогика: оқу құралы.- Алматы: Отан, 2015.-

293 бет. 

4. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

қазіргі оқыту технологиялары: оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 

бет. 

5. Педагогика: оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет. 
6. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы: оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай, 2013.-432 бет. 

7. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме 

түріндегі педагогика: оқу құралы. - Өскемен: ШҚМУ баспасы, 2013.- 

170 бет. 

8. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к 

преподаванию и учению: учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во 

образования и науки RK.- Усть-Каменогорск: Берел, 2016.- 261 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Psychology 

Code of discipline Psi -2216 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2019 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Syzdykova G.T., Turarova G.U. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Mastering a certain level of knowledge of the theory of personality is the 

formation of a system of ideas for students as an integral systemic quality 

of an individual, as well as of practical significance, tasks and methods of 

its research in the context of modern theories of personality, as well as 

methods of psychological analysis of personality. 

Competences: 

- knowledge of the meaning of studying the psychology of personality in 
the context of the formation of the professionalism of a practical 

psychologist; 

Knowledge of the problems and the system of categories of personality 

psychology, methodological and methodological principles and techniques 

of personality research; 

- knowledge about the structure of the personality and the mechanisms of 

its development in modern psychology on the example of various theories 

of personality; 

 The ability to apply the techniques of research and analysis of a person 
in situations of psychological practice. 



Prerequisites University course of pedagogy, Philosophy 

Course content / discipline Branches and methods of psychology. Individual typological properties of 

personality. Actual problems of psychologists of education and 

development. General ideas about the structure of personality (levels, 

components and structural units). The problem of identifying units of 

personality analysis (LS Vygotsky). Variety of analysis strategies: 

attraction (3. Freud), archetype (C. Jung), trait (G. Allport, R. Cattel, G. 

Aysenck, etc.), event (G. Murray), “stimulus-response” (D Watson, 

Skinner, and others), construct (D. Kelly), activity (A.N. Leontiev), deed 

(S.L. Rubinstein), attitude (V.N. Myasishchev), installation (D.N. Uznadze 

), dispositions, trends, needs, etc. Personality as a polysubject formation (I. 
Polster, V. Samokhvalov, etc.). Different approaches to the allocation of 

meaningful components of personality: the approach of S.L. Rubinstein, 

KK’s “block” concept Platonov, "nuclear-peripheral" approach S. Muddy 

and others. The main approaches to the allocation of level components of 

personality. The anthropological approach: a person as an individual, a 

subject, a personality, and an individuality (Christian anthropology, 

“human knowledge” of BG Ananyev, etc.). Psychoanalytic Approach (3. 

Freud, C. Jung, J. Lacan). Individual properties of man (Man as a natural 

being). General ideas about the individual properties of man (BG 

Ananyev). Age and sex characteristics of a person and their ontogenesis. 

Ontogenesis of the individual as maturation. Individual-typical human 

properties. Genes, brain systems and individual differences. General ideas 
about temperament. Theories of temperament. Individual differences and 

peculiarities of GNI (I. Pavlov). The main strategies for the study of 

temperament in the psychophysiology of individual differences. 

Personality in the system of social relations. 

Recommended literature 1. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері: оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет. 

2. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические 

подходы и методологические основания: [учеб. для вузов : в 2 кн.] / 

О.Е.Баксанский, В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология 

познания.- М. : ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 

3. Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / 

Н.П.Рапохин.- М.: ФОРУМ, 2014.- 432с. 
4. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар 

мен тапсырмалар): оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 б. 

5. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-

ші бас.- Астана : Фолиант, 2016. 

6. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет. 

7. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 бет. 

8. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу 

құралы.- Қарағанды:  Medet Group, 2014.-118 бет. 

9. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және 

кемтар бала психологиясы: оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 
бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Management in Education 

Code of discipline MO -2217 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Panshina T.V., Kozybayeva A.K. 

Objectives course (expected learning Formation of the theoretical basis for planning and organizing educational 



objectives and competences acquired) work in a small school. Formation of professional and pedagogical skills 

of planning and organization of educational work, skills of collective, 

group and individual work with students, necessary for the implementation 

of future professional activities in a small-class school. 

Competences: 

- knowledge of the principles, forms, methods and technologies of the 

organization of educational work in in conditions of a small school; 

- knowledge of the functions, rights and duties, directions of work of the 

class teacher in conditions of a small school; 

- knowledge of the forms of interaction between the class teacher and the 

family of students in a small school; 
- the ability to apply theoretical knowledge in practice in a secondary 

school; 

- - the ability to plan and organize educational, educational work with 

students. 

Prerequisites Pedagogy, Psychology, Physiology of development of schoolchildren. 

Course content / discipline The content of education of schoolchildren. Mental education, civil law 

and national education. The priority of universal values and moral 

education. Formation of aesthetic attitude to reality. Labor education and 

the formation of a healthy lifestyle. Ecological education. 

The variety of forms and methods of organizing extracurricular work in a 

small school. Club activities of students, the principles of its organization: 

diversity, informality, orientation to the individual interests and 
inclinations of children. 

Recommended literature 1. Егоршин, А. П. Менеджмент образования: учеб. пособие / 

А.П.Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Н.Новгород: НИМБ, 2013. - 464 с 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент: оқу құралы / 

А.Қ.Дүйсенбаев. - Алматы: ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

3. Педагогический менеджмент и управление современной школой / 

В. К. Омарова и др.; М-во образования и науки RK; ПГПИ. - 2-е изд. 

пер. - Алматы:  [б. и.], 2014. - 252 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Theory and methods of educational work 

Code of discipline TMVR -2218 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Panshina T.V., Gubaidulina G.N. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Formation of the theoretical basis of planning and organization of 

educational work in the school classroom. Formation of professional and 

pedagogical skills of planning and organization of educational work, skills 

of collective, group and individual work with students, necessary for the 

implementation of future professional activities. 

Competences: 
- knowledge of the principles, forms, methods and technologies of the 

organization of educational work in school, class; 

- knowledge of the functions, rights and duties, directions of work of the 

class teacher; 

- knowledge of the methods of diagnosis of educational work, methods of 

diagnosis of the development of the individual student and the children's 

team as a whole; 

- knowledge of the form of interaction of the class teacher with the family 

of students; 

- the ability to apply theoretical knowledge in practice in a secondary 

school; 



the ability to plan and organize educational work with students. 

Prerequisites To study the discipline the student needs knowledge of pedagogy, cultural 

studies, philosophy, anatomy and human physiology. And also to possess 

such skills as: independent work with educational material: to make 

abstracts, work with bibliographic sources. Students also need the skills of 

analysis, comparison, synthesis, synthesis of facts. 

Course content / discipline The content of education of schoolchildren. “Comprehensive education 

program in educational institutions of the Republic of Kazakhstan”. 

Formation of a scientific worldview. Mental education, civil law and 

national education. The priority of universal values and moral education. 

Formation of aesthetic attitude to reality. Labor education and the 

formation of a healthy lifestyle. Ecological education. Preparing students 
for life in the system of market relations and the content of education. 

The variety of forms and methods of organizing extracurricular activities. 

Differentiated approach to different groups of students. The work of a 

teacher and a class teacher in organizing the cognitive, labor, socially 

useful, artistic, creative, sports and recreational activities of students 

outside school hours. Labor and socially useful activities of students, 

pedagogical requirements for its organization: charity work, restoration 

and conservation of nature, folk crafts, historical monuments, work in 

school cooperatives, etc. The inclusion of students in adult employment 

relationships. Club activities of students, the principles of its organization: 

diversity, informality, orientation to the individual interests and 

inclinations of children. Organized and free forms of communication of 
children. 

Recommended literature 1. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В.П. 

Сергеевой.- 4-е изд.- М.: Академия, 2013.- 368с. 

2. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы: учеб.-метод 

пособие для вузов / Т. Г. Сумина.- М. : Академия, 2014.- 192 с. 

3. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании: учеб. 

пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и науки RK; ПГПИ. - 

Алматы:  [б. и.], 2014. - 248 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Criterion assessment technologies 

Code of discipline TKO -2219 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Panshina T.V., Gubaidulina G.N. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Know the basic concepts, categories of pedagogical science, consciously 

use them in the organization and analysis of the holistic pedagogical 

process. 

Competences: 

- knowledge of the principles, forms, methods and technologies of the 

organization of educational work in in conditions of a small school; 

- knowledge of the functions, rights and duties, directions of work of the 
class teacher in conditions of a small school; 

- knowledge of the forms of interaction between the class teacher and the 

family of students in a small school; 

- the ability to apply theoretical knowledge in practice in a secondary 

school; 

-the ability to plan and organize educational, educational work with 

students. 

Prerequisites Pedagogy, Psychology, Physiology of development of schoolchildren. 

Course content / discipline Formative and summative assessment. Summative internal assessment. 
Summative external evaluation. The main tasks of criterion assessment. 



Recommended literature 1. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических 

исследований: учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

2. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: оқулық / 

Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет. 

3. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім берудегі 

инновациялық технологиялар: оқу  құралы.- Өскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 2014.-152 бет. 

4. Омарова, В. К. Профориентационная работа в условиях 

профильного обучения: учеб. пособие / В. К. Омарова, Р. Н. 
Демиденко; М-во образования и науки RK ; ПГПИ. – Алматы, 2014. - 

232 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Selected Chapters of Inorganic Chemistry 

Code of discipline IGNH -2201 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The development of ideas about the current state and ways of development 
of inorganic chemistry, the periodic law of D.I. Mendeleev, which 

requires: 1) systematization of a huge amount of factual material and basic 

theoretical concepts on the relationship “composition - reactivity”; 2) the 

establishment of logical links and correlations in changing the structure 

and properties of chemical compounds. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, 

professional, research. 

Prerequisites Inorganic, analytical, organic chemistry. 

Course content / discipline The content of the course “Selected Chapters of Inorganic Chemistry” 

should serve as a basis for students to further master the chemical cycle 

disciplines and their in-depth understanding. Formation of students' 

knowledge and skills necessary for the successful solution of practical 

problems, the ability to work productively with educational and 
methodical in this discipline for the purpose of self-education, literature. 

Recommended literature 1. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия: учеб. пособие для вузов / 

Т.И.Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М.: Юрайт, 2011. 

- 287 с. 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық 

оқулық / қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- Алматы, 

2012.- 756 бет. 

3. Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков М.Б., Тәшенов Ә.К. Бейметалдар 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-458 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Cell biology 

Code of discipline BK -2202 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 



Semester of training 4 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Abilova M.S., Tuktasinova A. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The goal of the “Cell Biology” discipline is to develop students' 

fundamental knowledge and competencies in the field of cell biology, 

mastering the systems approach in analyzing the structure and functioning 

of various cell types, their cellular components in assessing the vital 
activity of organisms in normal conditions and pathology. 

As a result of studying the “Cell Biology” discipline, a student must 

know: the history and methods of studying the cell, the basics of cell 

theory; on the achievements of modern cell biology and methodological 

approaches to the analysis of the structure and function in vivo and in 

vitro; the structure and functions of cellular organelles, the relationship 

between the structure, chemical organization and physiological functions 

of cells and intracellular structures; the structure and function of the cell 

nucleus, the characteristics of the cell cycle and cell division processes - 

mitosis and meiosis, their normal course and pathology; concept of gene 

and genetic code, characteristic of protein biosynthesis; cell energy supply 
system, characteristics of photosynthetic structures of eukaryotic and 

prokaryotic cells; molecular genetic basis of cytodifferentiation in normal 

and pathological forms of cell death (apoptosis and necrosis); content of 

cell biology section at school according to the updated program and 

methodological aspects of its study at school. 

be able to: work with the main types of light microscopes, microscopy 

cytological and histological preparations, cell culture; to distinguish 

different types of cells, to distinguish the morphological signs of cell 

division, to describe the main elements of living and fixed cells during 

microscopy, to describe and analyze cells and their structural elements in 

micrographs and electron diffraction patterns; to navigate in the scientific 

literature on the discipline, prepare presentations and reports on scientific 
topics, publicly present the results of the research; apply the received 

theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities; in teaching biology lessons at school, in conducting elective 

classes and circles, in organizing and conducting educational, research and 

project work of students in biology; draw up tasks for this section of the 

school biology course on the basis of new approaches: problem, research, 

integrative, competence and activity; within the framework of updating the 

content of biological education, to carry out the development of functional, 

natural-science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented 

research tasks; implement educational programs in biology in accordance 

with the requirements of educational standards, the updated program, 
based on the system of criteria-based assessment of educational 

achievements; 

own: the conceptual and categorical apparatus of science, the basics of a 

systematic approach to the studied cytogenetic processes and the observed 

physiological manifestations; cell research methods, methods of 

microscopy and analysis of cellular structures and various ways of 

presenting cytological information: descriptive, schematic, graphic, oral. 

Prerequisites Latin, invertebrate zoology 

Course content / discipline History and methods of studying the cell, the basics of cell theory; 

structural components of cells, the relationship between the structure, 

chemical organization and physiological functions of cells and intracellular 

structures, characterization of the cell cycle and cell division processes - 

mitosis and meiosis, their normal course and pathology; concept of gene 
and genetic code, characteristic of protein biosynthesis; cell energy supply 

system, photosynthesis characteristics in plant cells; principles of 

regulation of cell multiplication; molecular genetic basis of 

cytodifferentiation in normal and pathological forms of cell death 

(apoptosis and necrosis). 

Recommended literature 1. ЕсіRKепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

2. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: 

Дәуір, 2011. - 260 бет. 

Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология негіздері: оқу құралы. - 



Алматы: Қазақ университетi, 2009. - 125 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Methods of teaching biology 

Code of discipline MPB -3301 

Type of discipline ПД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Sharipkhanova A.S., Abilova M.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Acquaintance with the scientific and theoretical and practical 
achievements of the BCH in terms of the updated content of education, 

equip students with knowledge of the basics of teaching biology in school: 

goals, principles, content and structure, organizational forms, methods and 

means of teaching, educating and developing students based on modern 

learning technologies ; contribute to the formation of citizenship, 

correction and integration of knowledge and skills of students, obtained 

from the study of various blocks of the professional educational program 

in the system of methodical preparation for professional activities as a 

teacher of biology. 

Competences: 

know: goals and objectives, content and principles of building sections of 

the modern biology course (programs, school textbooks); basic principles 
of teaching technologies, methods and forms of teaching biology, methods 

of forming biological concepts with a cognitive development and 

deepening of basic general biological and ecological concepts in order to 

build a holistic picture of the organic world; requirements for the lesson 

and forms of organization of the educational process at school; school 

biology equipment; requirements for practical skills and abilities of 

schoolchildren, for the formation of value, activity-related properties of the 

student’s personality; normative legal documents in the field of education 

of the Republic of Kazakhstan, updated content of educational programs in 

biology, about the features of the organization of the educational process 

in secondary schools of the Republic of Kazakhstan, new learning 
standards based on value-oriented, personality-oriented, differentiated, 

integrative, activity-based, informational-communicative, project - 

research, problem, system, modular, competence approaches; tools for the 

diagnosis and development of functional literacy, scientific literacy of 

schoolchildren; scientific theoretical and methodological foundations of 

the criteria-based assessment system; basic biological concepts, knowledge 

of biological laws and phenomena; about the multilevel principle of the 

structure of living organisms and hierarchical relations within it; 

be able to: draw up programs for perspective and thematic planning of 

teaching biology in school; develop a lesson plan and lesson in biology; 

analyze the lesson conducted, change its structure and content in 

accordance with the new data of pedagogical and biological science; to 
develop programs of work for school electives, a circle in biology, an 

elective course, a set of practical and laboratory work in biology at school; 

to apply their knowledge in the implementation of methodical processing 

of biological material, planning of educational work, in conducting 

lessons, excursions, extracurricular activities and extracurricular activities 

in biology, in the organization of educational and cognitive, design and 

research activities of schoolchildren; apply the knowledge gained in 

scientific research (pedagogical) work; apply the received theoretical 

knowledge and laboratory skills in practical and research activities; in 

teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and 

circles, in organizing and conducting educational, research and project 



work of students in biology; draw up tasks for this section of the school 

biology course on the basis of new approaches: problem, research, 

integrative, competence and activity; within the framework of updating the 

content of biological education, carry out the development of functional, 

scientific literacy of schoolchildren, develop practice-oriented tasks and 

tasks of a creative nature (research, entertaining tasks, tasks with economic 

and historical content, etc.), as well as check the formation of functional, 

natural science literacy; implement educational programs in biology in 

accordance with the requirements of educational standards, the updated 

program, based on the system of criteria-based assessment of educational 

achievements; use skills in laboratories, museums, libraries; 

have skills: to navigate in the diversity of teaching materials, visual aids 

and technical means and skillfully use them taking into account age and 

individual characteristics, students in the process of teaching biology to 

develop the biological competence of schoolchildren; professional 

communication, work in cooperation; professional reflection; to manage 

the learning process: to determine goals, ways of action, activities i. all 

components of educational activities aimed at the development of the 

student as a subject of learning. 

Prerequisites Pedagogy, psychology 

Course content / discipline General questions of the theory and methods of teaching biology. The 

main goals and objectives of teaching biology in institutions of secondary 

education. The content and structure of the school biology course. Biology 

teaching methods. Modern concepts, approaches and technologies of 
teaching biology. Forms of organization of studies in biology. The material 

base of learning biology. Planning and monitoring the results of 

educational work of a teacher of biology. Private issues of biology 

teaching methods. Scientific and methodological analysis of the course of 

biology of primary school. Methods of studying sections of biology in 

grades 6-11. Methods of teaching biology at the general educational and 

profile level. 

Recommended literature 1. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: 

Академия, 2012.- 368с. 

2. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 
Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176с. 

3. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии : учеб. для вузов / 

М. А. Якунчев, И. Ф. МаRKинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Академия, 2014.- 336 с. 

4. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

әдістемелері : оқу құралы. – Алматы : «Қазақ университеті», 2013. – 

260 бет.  

5. Шарипханова А.С., Шайымова Б.М. Дарынды оқушымен жұмыс 

жүргізу : олимпиада, факультативтік сабақ, ғылыми жоба : оқу-

әдістемелік құрал.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2011.-108 бет. 

6. Жиреншина К. А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-
орысша-қазақша сөздігі.- Алматы : Қазақ университеті,2013.-304 бет. 

7. Қазақстанның сулы-батпақты жерлерінің өсімдіктері: мұғалімдер 

мен мектеп оқушыларына арналған әдістемелік оқу құралы / құраст. 

А.А.Иващенко, С.А. Потапенко.- Астана, 2010.-92 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemistry teaching methods 

Code of discipline MPH -3302 

Type of discipline ПД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 



Semester of training 5 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Acquaintance with the scientific and theoretical and practical 

achievements of the MPH in the context of updated educational content, 

equip students with knowledge of the basics of chemistry teaching at 

school: goals, principles, content and structure, organizational forms, 
methods and means of teaching, educating and developing students based 

on modern learning technologies ; contribute to the formation of 

citizenship, correction and integration of knowledge and skills of students, 

obtained in the study of various blocks of the professional educational 

program in the system of methodical preparation for professional activities 

in the role of chemistry teacher. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, 

professional, research. 

Prerequisites Pedagogy, psychology 

Course content / discipline General questions of the theory and methodology of teaching chemistry. 

The main goals and objectives of teaching chemistry in institutions of 

secondary education. The content and structure of the school chemistry 

course. Methods of teaching chemistry. Modern concepts, approaches and 
technologies of teaching chemistry. Forms of organization of studies in 

chemistry. The material base for learning chemistry. Planning and 

monitoring the results of educational work of a teacher of chemistry. 

Particular issues of teaching chemistry. Scientific-methodical analysis of 

the course of chemistry of primary school. Methods of studying sections of 

chemistry in grades 8-11. Methods of teaching chemistry at the general 

educational and profile level. 

Recommended literature 1. Химия : жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған 

оқулық.- Өңд., толық. 2- бас. /Н. Нұрахметов, К. Сарманова, К. 

Жексембина; ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: 

Мектеп, 2009.-208 бет. 

2. Жұмаділова Р., Әлімжанова С. Химия : жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына 

арналған оқулық /ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Өңд. 

Толық. 2-ші бас.-Алматы : Мектеп, 2011.-208 бет. 

3. Нурахметов , Н. Н. Химия: метод. руководство : пособие для 

учителей 10 кл. общественно-гуманитар. общеобразоват. шк. / Н. Н. 

Нурахметов, К. Б. Бекишев, Н. А. Заграничная. - 2-е изд. - Алматы : 

Мектеп, 2010. - 92 с. 

4. Тантыбаева Б.С. Химиядан студенттер білімін бақылау : 

монография.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2012.-118 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Organization and conduct of research 

Code of discipline OPNI -3303 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Afanasenkova I.V., Nykmukanova M.M. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Studying the patterns of planning and organizing a chemical experiment: 

defining the goals and objectives of the study, justifying the relevance of 

the selected problem, studying the current state of scientific research, 

analyzing, choosing the methods for planning an experiment. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: professional, 



research. 

Prerequisites Higher Mathematics, Physics 

Course content / discipline The content of the discipline includes the following sections: patterns of 

planning and organization of a chemical experiment: defining the goals 

and objectives of the study, justifying the relevance of the selected 

problem, studying the current state of scientific research, analysis, 

choosing methods for planning the experiment. The course examines the 

basic concepts in the field of measurement, methods and means of 

ensuring the required accuracy, and also studies the fundamentals of the 

legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of metrology, 

standardization and certification. Teaches to use scientific and technical 

documentation on the means and methods of measurement; principles of 
calibration of measuring instruments; amendment methods. The student 

acquires the skills of mathematical, graphical processing of the results of 

the analysis. 

Recommended literature 1. Афанасенкова, И. В. Формирование исследовательских умений 

студентов-химиков: моногр. / И. В. Афанасенкова; М-во образования 

и науки RK.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.- 166 с. 

2. Науковедческие исследования: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т науч. 

информации по обществ. наукам; [отв. ред. А. И. Ракитов] .- М.: [б. 

и.] , 2010.- 204 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Basics of biometrics 

Code of discipline BN -3211 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Kabatayeva Zh.K. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The study of methods of analysis of biological and medical phenomena, 

the development of statistical thinking, experiment planning and selection 

of adequate methods of mathematical processing of experimental data and 

observations. 

As a result of studying the discipline, students should: 

Know: ways to take a sample, depending on the nature of the distribution 

of units of the population; data ordering - the construction of variation 
series, their graphic representation; characterization of the aggregate using 

basic parameters; comparing aggregates; determining the reliability of 

differences in indicators; bases of analysis of variance. 

To be able to: conduct a correlation analysis, establish the relationship 

between signs and processes. 

Have skills: use of knowledge gained for mathematical processing of 

research results 

Prerequisites School courses in mathematics and biology. 

Course content / discipline The subject and basic concepts of biometrics. Signs of their properties. 

Classification of signs. The reasons for the variation of the results of 

observations. Ways to group primary data. Tables, statistical series, 

techniques for constructing variational series, graphs of variation series. 

The main characteristics of varying objects. Average values Indicators of 
variation. Characteristic features of variation. Random events. The 

probability of the event and its properties. Selective method and evaluation 

of general parameters. General population and sampling. Interval 

estimates. Criteria for the reliability of estimates. Statistical hypotheses 

and their verification. Parametric criteria. Non-parametric criteria. 

Evaluation of biologically active substances. Variance analysis. 

Correlation analysis. 

Recommended literature 1. Өтесінов Ж. Эмбирология, биометрия, биофизика: оқу құралы. – 



Алматы : Эверо. Т. 1. -2016. -332 бет. 

2. Аубакиров Х.Ә. Биометрия: оқулық.- Алматы: Дәуір, 2011.-408 

бет. 

3. Бегімқұл Б.К. Биометрия: оқулық.- толық. және қайта өңд. 2-ші 

бас.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-347 бет. 

4. Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж., Даулетбаева С.Б. Биологиялық 

статистика: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-102 бет 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Biochemistry with the basics of molecular biology 

Code of discipline BOMB -3212 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Eskaliev A.C. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To study the theoretical foundations of biochemistry and molecular 

biology. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Analytical, organic chemistry, biology 

Course content / discipline The content of the discipline includes the following sections: the 

composition of animal organisms and the transformation of substances and 

energy into them. The chemical composition of organisms, food and their 

relationship. The study of biochemical processes of animal organisms. The 
main methods of analysis of biochemical objects at the molecular level. 

Recommended literature 1. Бейсебеков М.Қ., Халменова З.Б. Биохимия негіздері және 

биологиялық белсенді жүйелер синтезі: оқу-әдістемелік құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-50 бет. 

2. Биохимия: учеб. для вузов / [В. Г. Щербаков и др] ; под ред. В. Г. 

Щербакова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 472 с. 

3. Қыдыржанова А.А. Биологиялық химия: оқулық.- Қарағанды : 

Ақнұр, 2012.-380 бет. 

4. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.  Биологиялық 

химия : оқулық / жалпы ред. бас. С.М.Әдекенов.-Алматы : Эверо, 

2014.-422 бет. 

5. ЕсіRKепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы : оқу 
құралы. - Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

6. Тұртабаев С.Қ., Кабдрахимова А.К., Еримова А.Ж. Биохимия 

негіздері : оқулық биология мамандықтарының студ. арналған.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 336 бет. 

7. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Professional Kazakh (Russian) language 

Code of discipline PK(R)Ya -3220 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 5 semester 



Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Orazova S.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Formation of professionally oriented communicative competence of 

students, allowing them to integrate into the Russian-speaking professional 

environment and use professional Russian language as a means of 

intercultural and professional communication. 

Prerequisites School course of Kazakh, Russian and foreign language. 

Course content / discipline Special sounds of the Kazakh (Russian) language. Features of auditory 

perception of speaking. Lexical and terminological minimum in the 

specialty. 

Recommended literature 1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі: 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бөлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған): оқу 
құралы.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-

104 бет. 

3. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих 

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

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

5. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

6. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. Ермакова В. И. Русский язык: учебное пособие  / В. И. Ермакова ; 

М-во образования и науки RK. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Professionally-oriented foreign language 

Code of discipline POIYa -3221 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Aubakirova R.A. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Improving the skills of all forms of professionally-oriented foreign 

language speech, as well as the development of communicative and 

intercultural competence of future specialists in the field of chemistry. 

As a result of studying the discipline, students should be competent in the 

use of professional terms in English and in the selection of language tools 

when translating specialized texts with and without the use of dictionaries 
of various profiles. 

Prerequisites School English course, school chemistry course  

Course content / discipline Special vocabulary, special texts, grammatical topics, most often found in 

special texts. 

Recommended literature 1. Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu: deutsch im Alltag lehr-und 

Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit 

S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2013. - 256 p. 

2. Murphy, R. Essential Grammar in Use: 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. 

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



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

4. 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. 

5. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік: оқу құралы .- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-180 бет. 

6. Physical and Inorganic Chemistry / J. Barthel/-[репринт. изд. 1983 г.].- 

Berlin : Springer – Verlag, [2016].- 195 p. 

7. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2014]. - 176 р. 

8. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 
Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2016]. - 176 р. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Inclusive Education 

Code of discipline IO -3222 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits RK – 2, ЕСTS – 3 

S.N.F lecturer / professor Smailova ZH.U. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To master the basic concepts of inclusive education, to form a value 
attitude to the psychological and pedagogical patterns of the learning 

process in the context of inclusion. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research 

competencies. 

Prerequisites Psychology, Management in Education, Theory and Methods of 

Educational Work, Pedagogy. 

Course content / discipline Psychological and pedagogical characteristics of the subjects of inclusive 

education. General issues of training and education of children with 

disabilities in an inclusive educational environment. Psychological and 

pedagogical support of subjects of inclusive education. Psychological and 

pedagogical foundations of the formation of a professional culture of the 

teacher of inclusive education. 

Recommended literature 1. Арнайы педагогика  : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - 

Қарағанды : ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет. 
2. Инклюзивті білім беру негіздері: оқу құралы / А. Искакова [және т. 

б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет. 

3. Жубакова, С. С. Теория и практика инклюзивного образования: 

учеб. пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 с. 

4. Жубакова, С. С. Инклюзивное образование: учебно-метод. пособие 

/ С. С. Жубакова, Б. С. Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 100 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemistry of natural compounds and expertise of organic and bio-

organic molecules 

Code of discipline HPSEOBM -3307 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 



Semester of training 5 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abylkasova G.E., Dautova Z.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Acquaintance of students with a number of sections of bioorganic and 

bioinorganic chemistry, devoted to the study of the properties of a number 

of physiologically important natural compounds. The course is aimed at 

expanding students' knowledge of the molecular basis of functioning in 
living organisms of these compounds. 

As a result of the study, the student must: 

- know: the basic concepts of bioorganic chemistry, aspects of analysis and 

research of natural compounds for the purpose of further application in 

pharmacy, food industry, etc. 

- be able to: carry out the synthesis and analysis of functional compounds 

of natural and synthetic origin in compliance with all the rules for 

conducting experimental research. 

- have skills: competent and accurate statistical processing of the results, 

the formulation of conclusions. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, 
professional, research. 

Prerequisites Organic, colloidal, physical chemistry. 

Course content / discipline The content of the discipline includes the following sections: the 

composition of the biological activity of natural compounds: terpenoids, 

steroids, alkaloids, flavanoids. The influence of the environment on life 

processes and the basic principles of metabolism. 

Recommended literature 1. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

2. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- 

М.: КолоС, 2008.- 118 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-
99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

5. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

6. Даутканова Д. Р. Азық -түлік өндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - 

Алматы : Альманах, 2016. - 116 бет. 

Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы: оқу 

құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 
practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemistry of natural compounds 

Code of discipline HPS -3305 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2020 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abylkasova G.E., Medeubayeva B.Z. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Study of the composition and properties and biological activity of natural 

compounds: terpenoids, steroids, alkaloids, flavanoids. To reveal the 

influence of the state of the environment on life processes and the basic 

principles of metabolism. 
Discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, 



professional, research. 

Prerequisites General, inorganic, analytical, physical chemistry. 

Course content / discipline The content of the discipline includes information about the chemical 

structure of carbohydrates, lipids, porphyrins, vitamins and antibiotics, 

methods of their synthesis and analysis, their physicochemical properties 

in order to create new modern drugs based on them. As a result of 

mastering the discipline, the student must have an understanding of the 

chemical nature and mechanisms of the processes occurring in living 

organisms; on current trends in modern chemistry of natural compounds 

regarding the development of approaches to creating chemical tools for 

studying molecular mechanisms of cell functioning, genomic and post-

genomic technologies for creating new drugs, systems for their targeted 
delivery, developing diagnostic kits for detecting socially significant 

diseases, developing technologies for obtaining biocompatible materials 

for the needs practical medicine. 

Recommended literature 1. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

2. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- 

М.: КолоС, 2008.- 118 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 
қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

5. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

6. Даутканова Д. Р. Азық -түлік өндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - 

Алматы : Альманах, 2016. - 116 бет. 

7. Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы: 

оқу құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 

бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 
practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Physico-chemical methods of analysis 

Code of discipline FHMA -3203 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Afanasenkova I.V., Mukazhanova ZH.B. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Give an idea of the theoretical foundations of chemical and physico-

chemical methods of analysis. Develop the ability to apply the methods of 

chemical and physico-chemical analysis in practice. 

As a result of studying the discipline, students should know: 
- classification of physical and chemical methods of analysis; theoretical 

foundations of photoelectrocolorimetry, spectrophotometry, thin-layer, 

gas-liquid and high-performance liquid chromatography, mass 

spectrometry, atomic absorption spectrometry, emission spectral analysis, 

NMR and EPR spectrometry, fluorescence spectroscopy, electrophoretic 

methods of analysis, centrifugation, applications, X-ray spectrometry, 

fluorescence spectroscopy, electrophoretic methods of analysis, 

centrifugation, applications, X-ray spectrometry, fluorescence 

spectroscopy, electrophoretic methods of analysis, centrifugation, 

application area -chemical methods of analysis, safety when working with 



chemical reagents and equipment. 

To be able to: handle analytical equipment and instruments; work on 

analytical equipment; interpret the results obtained using various 

physicochemical methods of analysis; 

To possess: the skills to perform a biochemical experiment using the 

capabilities of various physical and chemical methods of analysis; methods 

of mathematical processing of measurement results. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: professional, 

research. 

Prerequisites General chemistry, theoretical foundations of inorganic chemistry, organic, 

physical, colloid chemistry, biochemistry. 

Course content / discipline The content of the discipline involves the study of the theoretical 
foundations of physico-chemical methods of analysis. Performing 

laboratory work on physico-chemical methods of analysis involving 

knowledge from relevant sections of physics, chemistry, mathematical 

statistics helps to establish interdisciplinary connections, develops 

students' independent work skills, and allows them to build work in such a 

way that learning tasks develop into coursework and dissertations. This 

discipline should equip students with various methods of physico-chemical 

experiment, gain experience in experimental work and put theoretical 

knowledge into practice. 

Recommended literature 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 
3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. 

Селеменева и В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

416 с. 

4. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования RK.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

5. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов 

в гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. Бирман, 

М. З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с. 
6. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 

507 с. 

7. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / 

Ю. Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

304 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Electrochemical methods of analysis 

Code of discipline EMA -3204 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Mukazhanova Zh.B., Medeubayeva B.Z. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Detailed study of the concepts of "electrical conductivity", "electrolytes", 

the formation of the concept of "conductometry" as an electrochemical 

method of analysis, the study of the speed and order of chemical reactions, 

the influence of various factors on the reaction rate, the study of the 

essence of surface phenomena, adsorption processes, elements of 



electrochemistry and electrolysis. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: professional, 

research. 

Prerequisites Discipline study should be based on knowledge in the field of 

mathematical, chemical and physical disciplines. 

Course content / discipline Theory of Electrolytic Dissociation (TED). Electrical conductivity of 

electrolyte solutions. Ion mobility and transport numbers. Kohlraus law. 

Conductometry Electrical conductivity of electrolyte solutions. Ion 

mobility and transport numbers. The speed and order of chemical 

reactions. The influence of factors on the reaction rate. Surface 

phenomena. Electrolysis. The laws of electrolysis. Galvanic cell. Electrode 

balance. Electrode potentials. Electromotive force (EMF). 

Recommended literature 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 
т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. 

Селеменева и В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

416 с. 

4. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования RK.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

5. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов 
в гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. 

Бирман, М. З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 

464 с. 

6. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 

507 с. 

7. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / 

Ю. Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

304 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemical Technology 

Code of discipline HT -3204 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 4, ЕСTS – 7 

S.N.F lecturer / professor Aubakirova R.A., Orazova S.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Acquaintance of students with the general methods and techniques of 

using the laws of chemical, physical and technological sciences for solving 

the final problems of technology in relation to mass industrial production, 

with the organization of modern industrial production and its economy. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: professional, 

research, technology. 

Prerequisites Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry. 

Course content / discipline The most important technological concepts and definitions. Patterns of 

movement of material and energy flows. Economic, environmental 

requirements for a rational production process. The value of 

thermodynamic and kinetic laws for technology. Technological methods of 
accelerating and slowing down reactions. Catalysis. Types and sources of 

energy. The main types and resources of raw materials. Mineral 



enrichment. Industrial and sanitary requirements for water. General 

information about the fuel. Fuel processing methods. The role of oil in the 

energy balance of the country. Environmental problems associated with 

the production, transportation and processing of petroleum and petroleum 

products and ways to solve them. Ammonia synthesis. Nitric acid 

production. Nitrogen fertilizer production. Types of sulfur-containing raw 

materials. Sulfuric acid production. Ways of solving environmental 

problems of various technological processes. Conditions for creating 

waste-free production. Examination of waste. 

Recommended literature 1. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының 
студенттеріне арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 256 бет. 

2. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 296 бет. 

3. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- 

Тау с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., 

Бектуров А. Б. // Ученые зап. Кзыл-Ординского пед. ин- та.- Кзыл- 

Орда, 2001. 

4. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие 

/ Ю. К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. 
Кабдрахманова.- Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

5. Қайырбеков Ж.Қ., Әубәкіров Е.А., Мылтықбаева Ж.К. Жалпы 

химиялық технология: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 

2009.-244 бет. 

6. Химиялық технология негіздері: оқулық / Ы.Қ. Тойбаев, Қ. А. 

Жұбанов, Ү.Ә.Садықов, Ә.Қ.Қоқанбаев, Ж.Х.Ташмұхамбетова ; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Дәуір, 2011.-296 

бет. 

7. Хейфец, Л. И Химическая технология. Теоретические основы: 

учеб. пособие для вузов / Л. И. Хейфец, В. Л. Зеленко. - М.: 

Академия, 2015. - 464 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Physical and colloidal chemistry 

Code of discipline FKH -3203 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 4, ЕСTS – 7 

S.N.F lecturer / professor Tantybaeva B.S., Medeubayeva B.Z. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To study the basic concepts, theoretical foundations of physical and 

colloid chemistry, to apply theoretical knowledge to solve specific 

problems. To acquaint students with the basics of the modern theory of the 

dispersed state of bodies and surface phenomena in dispersed systems. To 
give a clear picture of the fundamental theoretical and experimental 

foundations of this border area of knowledge. Consider the surface 

phenomena that determine the specificity of dispersed systems. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites General chemistry, analytical chemistry, inorganic chemistry 

Course content / discipline Chemical thermodynamics, phase equilibria and physico-chemical 

analysis, solutions of electrolytes and non-electrolytes, chemical kinetics 

and catalysis, electrochemistry, psychological and pedagogical aspects of 

the process of solving educational problems, the structure of the solution, 

algorithmization of this process, the definition of methods and methods for 



solving problems. Specific features of disperse systems. Classification of 

dispersed systems. Optical properties and optical methods for the study of 

colloidal systems (ultramicroscopy, nephelometry, turbidimetry). 

Adsorption at various phase boundaries. The role of exchange adsorption 

in soil science and water treatment. Electrochemistry and stability of 

dispersed systems. Structural and mechanical properties of dispersed 

systems. Colloid-chemical fundamentals of environmental protection: 

spontaneous and forced destruction of dispersions; mechanical methods of 

dispersion destruction. Methods of separation of dispersions: 

microflotation and filtration; use of coagulants and flocculants. 

Recommended literature 1. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық және коллоидтық химия : оқулық / ҚР 
Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен.-Алматы : 

Дәуір, 2011.- 488 бет. 

2. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. 

Оразова; М-во науки и образования RK.- Усть-Каменогорск: Изд-во 

ВКГУ, 2008.- 183 с. 

3. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-Өңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 

296 бет. 

4. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және химиялық 

аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы : оқулық / 

ауд. З,А, Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Ecological chemistry 

Code of discipline EH -3305 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abylkasova G.E., Orazova S.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Studying the transformation of chemical compounds in the environment, 

forecasting the possible effects of such changes and developing decision-

making skills regarding environmental requirements. 
Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Inorganic, organic chemistry. 

Course content / discipline Ecodiagnosis and ecoprophylaxis. The content of the chemical in the 

environment and the volume of production, areas of use, distribution in the 

environment; stability and degradability. Chemical basis of the 

transformation of pollutants in natural environments. Organic compounds 

in the environment, their effect on living organisms. Chemistry of 

coordination compounds and their role in environmental chemistry. 

Ecological and chemical characteristics of ecosystem. Ecological 

chemistry of the atmosphere, aquatic environment, soil. The impact of 

chemical industries and their products on the environment. Environmental 

protection technology. Experimental methods for the study of ecological 
and chemical processes in animate and inanimate nature and the methods 

of 'monitoring of environmental objects. 

Recommended literature 1. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы, жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет. 

2. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. 

Т.И.Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для 



вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2013. - 160 с. 

5. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

6. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Soil chemistry 

Code of discipline HP -3306 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abylkasova G.E., Orazova S.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To acquaint students with basic concepts, to give a clear idea of the 

fundamental theoretical and experimental foundations of this field of 

knowledge. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites General, inorganic, analytical, physical chemistry 

Course content / discipline The content of the discipline includes: the study of the species and 

chemical composition of plant materials and soils, methods of analysis of 

plant materials and soils; systematic analysis of the chemical composition 
of the soil. 

Recommended literature 1. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для 

вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2013. - 160 с. 

2. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

3. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

4. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342 с. 

5. Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. Тонкопий, Н. П. 
Ишкулова, Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева.- Алматы: Экономика, 

2011.- 378 с. 

6. Экология: Учеб. пособие / под ред. А. В. Тотая.- М.: Юрайт, 2011.- 

407 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Monitoring the state of the environment and environmental 

monitoring 

Code of discipline KSPSEM -3306 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Mukazhanova ZH.B., Orazova S.S. 



Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Consideration of the basic principles of environmental monitoring and 

environmental auditing, the study of types of monitoring, chemical, 

environmental methods used in monitoring, consideration of classification, 

the procedure for conducting and methods of environmental auditing. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Inorganic, analytical, organic, physical, environmental chemistry 

Course content / discipline The content of the discipline includes the following sections: basic 

principles of environmental monitoring and environmental auditing. Types 

of monitoring, chemical, environmental methods used in monitoring. 

Classification, procedure and methods of environmental audit. 

Recommended literature 1. Экологический мониторинги экологическая экспертиза: учеб. 

пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; 
М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 с. 

2. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. 

пособие для вузов / И. О.  Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 

3. Бигалиев, А. Б. Общая экология: учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 162 

с. 

4. Маринченко А. В. Экология: учеб. пособие / А. В. Маринченко.- 

4-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2010.- 328 с. 

5. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг: учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Гераськина, Е. 

И. Сарапульцевой. - М. : Академия, 2010. - 207 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Plant and Animal Physiology 

Code of discipline FKH -3307 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Karmenova B.K., Abilova M.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To acquaint students with modern and applied ideas about the 

physiological and biochemical processes in the plant and animal body, the 

mechanisms of regulation and the basic laws of the relationship of living 
organisms with the environment. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Introduction to Biology 

Course content / discipline Stages of occurrence, 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 abilities 

of plants; plant cell physiology, symbiotic theory of the origin of plastids 

and mitochondria; water regime of the cell and the whole plant; the unique 

role of the process of photosynthesis on Earth; energy formation during 

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; plant respiration as a 
source of energy and assimilates; growth physiology, meristems, 

phytohormones; frequency of growth, rest; plant movements; mechanisms 

of seed germination, the transition to flowering, fruiting, aging; 

phenomena of vernalization, photoperiodism; mineral nutrition, macro and 

micronutrients necessary for plant growth and development; the 

absorption, conductive and synthetic role of the root system; movement of 

substances in the plant; plant resistance to adverse environmental 

conditions; integration of physiological processes and its relationship with 



plant productivity. 

Recommended literature 1. Биология с основами экологии: учеб. для вузов / под ред. А. С. 

Лукаткина. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 397 с. 

2. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу 

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

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

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

4. Бигалиев А. Б. Биоэкология: оқулық. - Алматы : Эверо, 2013. - 276 

бет. 

5. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 4-е, доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 
2010. - 510 с. 

6. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; 

под ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Organization of a school chemical experiment 

Code of discipline OShHE -4301 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Afanasenkova I.V., Dautova Z.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Improving the quality of teaching based on the wide use of mass media, 

modern achievements of science and technology, the introduction of the 

latest technical means and active teaching methods in the educational 

process. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Mathematics, Physics, Theoretical foundations of organic and inorganic 

chemistry, Analytical chemistry, Methods of teaching chemistry 

Course content / discipline The role of the experiment in knowledge. Chemical experiment equipment 

at school. The necessary set of reagents and instruments. Features of 

laboratory work and practical classes in chemistry in high school. Safety. 

The basic principles of the demonstration experiments. 

Recommended literature 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл 

общеобразоват.школ. / Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, 
К.М.Джексембина, - Алматы: Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – 

Алматы: Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник 
для 7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. 

- 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

основного среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 

102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 



предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

общего  среднего образования (10-11классы общественно-

гуманитарного и естественно-математического направлений) 

общеобразовательной школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Methods of conducting a school chemical experiment 

Code of discipline MPShHE -4301 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Improving the quality of teaching based on the wide use of mass media, 

modern achievements of science and technology, the introduction of the 

latest technical means and active teaching methods in the educational 

process. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Mathematics, Physics, Theoretical Foundations of Organic and Inorganic 

Chemistry, Analytical Chemistry, Methods of teaching chemistry. 

Course content / discipline The content of the discipline includes the following sections: the role of 

the experiment in cognition. Chemical experiment equipment at school. 

The necessary set of reagents and instruments. Features of laboratory work 

and practical classes in chemistry in high school. Safety. The basic 
principles of the demonstration experiments. 

Recommended literature 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл 

общеобразоват.школ. / Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, 

К.М.Джексембина, - Алматы: Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – 
Алматы: Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник 

для 7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. 

- 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

основного среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 

102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 
предметам образовательной области «Естествознание» уровня 

общего  среднего образования (10-11классы общественно-

гуманитарного и естественно-математического направлений) 

общеобразовательной школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 



 

Course / discipline / unit name Solving problems in general chemistry 

Code of discipline RZOH-4302 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Give general methodological requirements for solving problems in general 

chemistry. To carry out the analysis of tasks in general chemistry. Ways to 

solve problems. Methods of using tasks in the classroom. The use of 
interdisciplinary information in solving problems. Methods of learning to 

solve problems of increased complexity and chemical Olympiads. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites General chemistry, theoretical foundations of inorganic chemistry, organic, 

physical chemistry. 

Course content / discipline The discipline contains: the classification and the place of the calculated 

tasks in the course of general chemistry; it considers the solution of the 

main types of tasks envisaged by the general course program; The 

technique for solving complicated and experimental problems is presented. 

Recommended literature 1. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / 

Н. Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-
практ. Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Бабкова.- 14-е изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

3. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

4. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің 

ғылыми кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. 

Ибатаев. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

5. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Өрлеу», 2013. – 141 бет. 

6. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай 

тест есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Methods of teaching students solving settlement problems 

Code of discipline MOShRR -4302 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Give methodological requirements for solving complex chemical 

problems. To analyze the chemical problem. Ways to solve complex 

chemical problems. Methods of using tasks in chemistry lessons and 

preparing for olympiads. The use of interdisciplinary information in 
solving problems. 

As a result of the study, the student must: 

Know: general methodological requirements for the solution and 

formulation of chemical problems 

To be able to: analyze tasks, use interdisciplinary knowledge in solving 

problems 

Have skills: on how to solve problems of different types, mastering the 



skill of independent work. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites General chemistry, theoretical foundations of inorganic chemistry, organic, 

physical chemistry. 

Course content / discipline The discipline contains: the classification and the place of the calculated 

tasks of the chemistry course, considers the solution of the main types of 

tasks provided by the course program; The technique for solving 

complicated problems and experimental problems is presented. 

Recommended literature 1. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / 

Н. Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-
практ. Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Бабкова.- 14-е изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

3. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

4. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің 

ғылыми кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. 

Ибатаев. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

5. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Өрлеу», 2013. – 141 бет. 

6. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай 

тест есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 
practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name General genetics 

Code of discipline OG -4309 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abilova M.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To form the students' theoretical knowledge of classical and modern 

genetics based on the study of the basic laws of heredity and variability of 

organisms using the example of living organisms, determining the 

peculiarities of the transmission of hereditary information, methods of 
studying the genetic properties of living organisms and students fixing the 

theoretical material in the analysis of model genetic experiments, solving 

genetic tasks of different levels of complexity of the studied sections. 

As a result of studying the discipline, students should: 

To know: a basic understanding of the material bases of heredity and 

variability, the molecular mechanisms for the implementation of hereditary 

information, patterns of inheritance of characters, opportunities and ways 

of directional change of organisms. 

Be able to: apply knowledge of genetics in practice and research. 

Have skills: in the formulation of experiments, carrying out genetic 

analysis, to solve problems in genetics 

Prerequisites Zoology, botany, biometrics 

Course content / discipline The subject and objectives, methods, the main stages of the development 
of genetics. Cytological basis of heredity. Patterns of inheritance traits and 

principles of heredity. Chromosomal theory of heredity. Non-

chromosomal inheritance. Variability, methods of its study. Structure and 

function of the gene. Molecular mechanisms for the implementation of 

hereditary information. Genetic basis of ontogenesis. Genetics of 

populations. Human genetics. Genetic basis of selection. 

Recommended literature 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: 

оқулық. – Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 



2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Төлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Өтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 
құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық 

жұмыстар және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Genetics with the basics of breeding 

Code of discipline GSOS -4308 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abilova M.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To form students' theoretical knowledge of classical and modern genetics 

with the basics of plant breeding based on the study of the basic laws of 

heredity and variability of organisms using plants as an example, 

clarifying the peculiarities of transmission of hereditary information, 

methods of studying the genetic properties of living organisms and the 

consolidation of theoretical material by students , solving genetic problems 

of different levels of complexity for the studied sections. 

As a result of studying the discipline, students should: 

To know: a basic understanding of the material bases of heredity and 
variability, the molecular mechanisms for the implementation of hereditary 

information, patterns of inheritance of characters, opportunities and ways 

of directional change of organisms. 

Be able to: apply knowledge of genetics in practice and research. 

Have skills: in the formulation of experiments, carrying out genetic 

analysis, to solve problems in genetics 

Prerequisites Zoology, botany, biometrics 

Course content / discipline The subject and objectives, methods, the main stages of the development 

of genetics. Cytological basis of heredity. Patterns of inheritance traits and 

principles of heredity. Chromosomal theory of heredity. Non-

chromosomal inheritance. Variability, methods of its study. Structure and 

function of the gene. Molecular mechanisms for the implementation of 

hereditary information. Genetic basis of ontogenesis. Genetics of 

populations. Genetic bases of plant breeding. 

Recommended literature 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: 

оқулық. – Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Төлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 



6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Өтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық 

жұмыстар және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Evolutionary teaching 

Code of discipline EU -4208 

Type of discipline БД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Kitapbaeva A.A. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Expand and deepen knowledge about the evolution of a living organism. 

The development of knowledge about the main stages of the development 

of the organic world, about the basic biological theories, ideas and 

principles that are part of the modern natural picture of the world. 

As a result of studying the discipline, students should: 

To know: the prerequisites for the development of the organic world, the 
contribution of scientists to the study of the evolution of the organic world, 

the driving forces of evolution, the forms of natural selection; forms of 

struggle for existence, criteria of the species, Hardy-Weinberg law, 

biogenetic law; the main directions of evolution, evidence of evolution, the 

causes and mechanisms of macro- and microevolutionary processes; 

To be able to: use the evolutionary approach in the analysis of specific 

biological facts and phenomena; distinguish fitness from natural selection; 

Have skills: generalizations and comparisons of these special biological 

disciplines to identify patterns of biological processes at different levels of 

the organization of life in time and space. 

Prerequisites Zoology, botany, biometrics 

Course content / discipline The historical development of the organic world. The history of the Earth 

and its methods of study. Evolution of Charles Darwin. The evolution of 
the organic world. The development of life on Earth, aromorphosis of 

plants and animals in eras and periods. Elementary factors of evolution. 

Microevolution. Speciation. Macroevolution. Anthropogenesis. 

Recommended literature 1. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 

2014. – 124 бет. 

2. Ордабеков С. Теориялық биология: дәрістер жинағы / С. 

Ордабеков, Г. Қ. Ахауова. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 

232 бет. 

3. Бердібаева Ж. Ш. Биология негiздерi. Тәнтану, генетика және 

селекция, эволюциялық ілім, экология: оқу құралы / Ж. Ш. 

Бердібаева. - Өскемен : ШҚМУ Баспасы.- 2-ші бөлім. - 2016. - 299 

бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Innovative approaches in the teaching of chemistry and biology 

Code of discipline IPPHB -4209 

Type of discipline БД КВ 



Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Shiakhova B.K., PhD Nykmukanova M.M. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To study innovative approaches in the teaching of chemistry and biology, 

to get acquainted with the main innovative - communication methods, to 

be able to apply them in practice. 

As a result of the study, the student must: 
- know the basics of active methods of increasing cognitive interest, 

innovative communication approaches in teaching, modern educational 

technologies; 

- be able to use the knowledge gained in the study of other academic 

disciplines; 

- possess the skills and methods of using the knowledge gained in 

theoretical and practical purposes, the skills of independent work with 

literature. 

Discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, 

professional, research competencies. 

Prerequisites Methods of teaching chemistry, computer chemistry 

Course content / discipline The content of the discipline includes the following sections: basic 

innovation processes in the field of higher and secondary education, 
pedagogical technologies used in the educational process; in particular, 

information technology training. 

Recommended literature 1. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие 

для вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: 

Академия, 2012.- 368 с. 

2. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176 с. 

3. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов / 

М. А. Якунчев, И. Ф. МаRKинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Академия, 2014.- 336 с. 

4. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі: 
оқулық.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2014.-224 бет. 

5. Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы / Н. Торманов және т. б. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 281 бет. 

6. Құрманәлиев М. Қ. Химияны оқытудың қазіргі технологиялары: 

оқу құралы / М.Қ.Құрманәлиев. - Алматы: Альманах, 2016. - 270 бет. 

7. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-260 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Microbiology and virology 

Code of discipline MV -4310 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Igisinova ZH.T. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To study the diversity of the microbial world on Earth, to consider the 

features of the morphology, systematics and physiology of groups of 

microorganisms, to study the influence of environmental factors on 

microorganisms, the most important biochemical processes caused by 



microorganisms, and their practical significance. 

As a result of studying the discipline, students should: 

To know the patterns of influence of factors on the vital activity of 

microorganisms, on the response to the action of both individual and set of 

factors, on the main processes and mechanisms of interaction and 

functional relationships; 

To be able to: correctly apply in practice the methods of microbiology, 

 to analyze the research materials; 

have skills: working with the main objects, phenomena and processes 

associated with microbiology, the use of methods of scientific research. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research 
competencies. 

Prerequisites Zoology, botany, biometrics 

Course content / discipline The world of microorganisms, their distribution in nature and the role in 

the circulation of substances. The main sections of microbiology. Methods 

for studying microorganisms. Morphology and systematics of 

microorganisms. Medium temperature Psychrophilic. mesophilic and 

thermophilic organisms. Pasteurization and sterilization. Cold resistance of 

microorganisms. Visible light. Ultraviolet bows. Radioactive radiation. 

Their effect on microbes. Humidity environment. Hydrophytes, 

mesophytes, xerophytes. 

Recommended literature 1. Алимарданова М.К., Сыздыкова Л.С., Абдикалиева Б.Е. Көкөніс, 

жеміс-жидектердің микробиологиясы: оқулық.- Астана: Арман-Пв, 

2011.- 198 бет. 

2. Микробиология: оқулық / Бұлашев А. және т.б. – Астана : 
Фолиант, 2014. – 384 бет. 

3. Микробиология және вирусология. Жеке бөлімі: оқу құралы / 

Ү.Т.Арықпаева, Г.Д.Асемова, Қ.Х.Алмағамбетов және т.б.- Алматы: 

Нур-Принт, 2009.-199 бет. 

4. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А.Л. 

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

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

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

6. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, 

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

7. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 
заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки RK. - Алматы :  

[б. и.], 2014. - 250 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Microbiology with the basics of biotechnology 

Code of discipline MOB -4311 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Komekova G.K. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To study the diversity of the microbial world on Earth, to consider the 
features of the morphology, systematics and physiology of groups of 

microorganisms, to study the influence of environmental factors on 

microorganisms, the most important biochemical processes caused by 

microorganisms, and their practical significance. 

As a result of studying the discipline, students should: 

- Know the patterns of influence of factors on livelihoods 

microorganisms, the response to the action factors, the main processes and 

mechanisms of interaction and functional relationships; 

- To be able to: correctly apply the methods of microbiology in practice, to 

analyze the materials of the study; 



- have skills: working with basic objects, phenomena and processes, 

associated with microbiology, the use of scientific research methods. 

As a result of mastering the discipline, the student masters the ideological 

competencies: possession of an integrated system of scientific knowledge 

about the world, ability to navigate in the values of being, life, culture; the 

ability to carry out educational and training activities in the field of public 

and private life. 

Prerequisites Zoology, botany, biometrics 

Course content / discipline The world of microorganisms, their distribution in nature and the role in 

the circulation of substances. The main sections of microbiology. Methods 

for studying microorganisms. Morphology and systematics of 

microorganisms. Medium temperature Psychrophilic. mesophilic and 
thermophilic organisms. Pasteurization and sterilization. Cold resistance of 

microorganisms. Visible light. Ultraviolet bows. Radioactive radiation. 

Their effect on microbes. Humidity environment. Hydrophytes, 

mesophytes, xerophytes. 

Recommended literature 1. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. 

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

2. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, 

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

3. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки RK. - Алматы:  

[б. и.], 2014. - 250 с. 

4. Әлмағамбетов Қ.Х., Байдүсенова Ә. Ө., Мұхаметжанов Қ. М. 

Микроорганизимдер биотехнологиясы: оқу құралы.- Астана, 2008.- 
240 бет. 

5. Глейзер А.Н., Никайдо Х. Микроағзалық биотехнология: 

қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары: оқулық.- 

Алматы, 2013.-715 бет. 

6. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология негіздері : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-125 бет. 

7. Турашева С. Қ., Ерназарова Г. И. Биотехнология негіздері: 

жоғары және төмен сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы: оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. 

8. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер: оқулық.- 

Алматы: Бастау, 2013.-200 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 
testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Biology and ecology of plants and animals 

Code of discipline BERZh -4311 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Sharipkhanova A.S. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The study of the basic ecological characteristics of plants and their 

classification. Knowledge of the basic laws of interaction of the 

components of the biosphere; comprehensive familiarization of students 
with the basic laws of the relationship between the plants and the 

environment, which environmental factors, when and in what 

combinations affect the plants, changing their shape, structure, 

development, reproduction and place of plants in nature among other 

organisms. Consider ecological groups of animals. 

As a result of mastering the discipline, the student masters the ideological 

competencies: possession of an integrated system of scientific knowledge 

about the world, ability to navigate in the values of being, life, culture; the 

ability to carry out educational and training activities in the field of public 

and private life. 



Prerequisites Zoology, botany, biometrics 

Course content / discipline The main laws of the interaction of the components of the biosphere with 

plants, the development of measures for the protection of plants and 

environmental management; the main patterns of interrelationships in the 

relationship between plants and the environment; environmental factors 

and their effects on plants, changing their shape, structure, development, 

reproduction and place of plants in nature among other organisms. It 

studies the ecology of organisms, the basic methods of ecology of animals, 

general ideas about environmental factors and the laws of their action on 

organisms. Examines the ecological groups of animals, especially the 

interaction of animal organisms with environmental factors. 

Recommended literature 1. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы. Өскемен: ШҚМУ. - 
2011. - 212-б. 

2. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие 

для вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- М.: МГУ, 2011.- 800с. 

3. Илюхин Г. Справочник агронома по защите растений и 

агроэкологии: учеб. пособие / Г. Илюхин, Г. Рябинина.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 176с. 

4. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; 

под ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

5. Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Введение в экологию растений: 

учеб. пособие для вузов, 2011 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 
practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Cytology, Histology and Embryology 

Code of discipline CGE -4310 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Baccalaureate 

Year of study 2021 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor Abilova M.S., Tuktasinova A. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The goal of the “Cell Biology” discipline is to develop students' 

fundamental knowledge and competencies in the field of cell biology, 

mastering the systems approach in analyzing the structure and functioning 

of various cell types, their cellular components in assessing the vital 
activity of organisms in normal conditions and pathology. 

As a result of studying the discipline, students should: 

know: the history and methods of studying the cell, the basics of cell 

theory; on the achievements of modern cell biology and methodological 

approaches to the analysis of the structure and function in vivo and in 

vitro; the structure and functions of cellular organelles, the relationship 

between the structure, chemical organization and physiological functions 

of cells and intracellular structures; the structure and function of the cell 

nucleus, the characteristics of the cell cycle and cell division processes - 

mitosis and meiosis, their normal course and pathology; concept of gene 

and genetic code, characteristic of protein biosynthesis; cell energy supply 

system, characteristics of photosynthetic structures of eukaryotic and 
prokaryotic cells; molecular genetic basis of cytodifferentiation in normal 

and pathological forms of cell death (apoptosis and necrosis); content of 

cell biology section at school according to the updated program and 

methodological aspects of its study at school. 

be able to: work with the main types of light microscopes, microscopy 

cytological and histological preparations, cell culture; to distinguish 

different types of cells, to distinguish the morphological signs of cell 

division, to describe the main elements of living and fixed cells during 

microscopy, to describe and analyze cells and their structural elements in 

micrographs and electron diffraction patterns; to navigate in the scientific 



literature on the discipline, prepare presentations and reports on scientific 

topics, publicly present the results of the research; apply the received 

theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities; in teaching biology lessons at school, in conducting elective 

classes and circles, in organizing and conducting educational, research and 

project work of students in biology; draw up tasks for this section of the 

school biology course on the basis of new approaches: problem, research, 

integrative, competence and activity; within the framework of updating the 

content of biological education, to carry out the development of functional, 

natural-science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented 

research tasks; implement educational programs in biology in accordance 
with the requirements of educational standards, the updated program, 

based on the system of criteria-based assessment of educational 

achievements; 

own: the conceptual and categorical apparatus of science, the basics of a 

systematic approach to the studied cytogenetic processes and the observed 

physiological manifestations; methods of cell research, methods of 

microscopy and analysis of cellular structures and various ways of 

presenting cytological information: descriptive, schematic, graphic, oral 

Prerequisites Latin, invertebrate zoology 

Course content / discipline History and methods of studying the cell, the basics of cell theory; 

structural components of cells, the relationship between the structure, 

chemical organization and physiological functions of cells and intracellular 

structures, characterization of the cell cycle and cell division processes - 
mitosis and meiosis, their normal course and pathology; concept of gene 

and genetic code, characteristic of protein biosynthesis; cell energy supply 

system, photosynthesis characteristics in plant cells; principles of 

regulation of cell multiplication; molecular genetic basis of 

cytodifferentiation in normal and pathological forms of cell death 

(apoptosis and necrosis). 

Recommended literature 1. ЕсіRKепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

2. Сыбанбеков Қ. Ж. Жасуша әлеміне саяхат: оқу құралы / 

Қ.Ж.Сыбанбеков, К. Төреқұлова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 75 бет 

3. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: 
Дәуір, 2011. - 260 бет. 

4. Викторова, Т. В. Биология: учеб. пособие для мед. вузов / 

Т.В.Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Problem solving, oral interrogation, written interview, abstract defense, 

testing, individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 
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CONSOLIDATED TABLE REFLECTING THE VOLUME OF ESCAPED CREDITS 
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МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА  

 

Модуль атауы мен шифрі  Әлеуметтік-саяси, ОР 

Модульге жауапты Рамазанова А.C., Абильмажина А.М., Казбекова А.Т., Ӛскембай А.А., 

Ситникова Е.С. 

Модуль түрі Жалпы пәндердің модульдері 

Модульдік деңгей бакалавриатиат 

Бір жұмадағы сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (12)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша  

Модуль пререквизиттері География, дүниежүзі тарихы, математиканың мектеп курсы, әлеуметтік 

зерттеулер, адам және қоғам, құқық 

Модуль мазмұны  Құқық негіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономика 

негіздері 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: әлемнің ғылыми бейнесін, әлеуметтік, қоғамдық, 

мәдени құбылыстардың негіздерін; 

білімді қолдану және түсіну: әлемдегі құндылық-мағыналық бағдар: 

болмыс, ӛмір құндылықтары; мәдениет, ғылым, ӛндіріс құндылықтары; 

ӛркениеттер тарихы, ӛз елі; дін; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және алға қойылған оқу 

міндеттерін шешу үшін болашақта мақсатты қолдану; 

коммуникативтік қабілеті: тӛзімділікті, этникалық идентификацияны 

қалыптастыру, кӛпмәдениетті қоғамға бейімделе білу, басқа халықтар 

мен дін ӛкілдерінің мүдделерін құрметтеу; 

оқуға қабілеттілік: білімді құрылымдау, білімді ахуалдық ӛзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, жетілдіру; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 

2014. - 120 бет. 

2. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 

3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет. 

3. Ӛміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" 

баспасы, 2015. - 152 бет. 

4. Қошқарбаев, Е. Е. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. 

5. Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана: учеб. для вузов / 

С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 2013. - 

358 с. 

6. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана: учеб.  для вузов / Ж. О. 

Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. 

7. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: учебник / С. К. 

Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 2016.- 288с. 

8. Аминов, Т. М. Современная история Казахстана: [учеб. пособие] / Т. 

М. Аминов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :Бастау, 2017. - 456 

с. 

9. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.- 496 бет. 

10. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (кӛне заманнан бүгінге дейін): оқу 

құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет. 

11. Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы: оқу құралы / Т. М. Әминов. 

- Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет. 

12. Аяган Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014): научно-попул. 

изд. /Б. Г. Аяган, А. М. Ауанасова, А. М. Сулейменов.- Алматы: 

Атамура, 2014.- 368 с. 

13. Долгополов А.Б. Қазақстан тарихынан таңдамалы дәрістер : оқу 

құралы.- Алматы : Эверов, 2014.-164 бет. 



 

14. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2013.- 368с. 

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

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

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 

16. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. пособие / А. Н. 

Казиева. - Алматы : Book Plus, 2013. - 206 с. 

17. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : 

учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика, 2015.- 300 с. 

18. Рахметулина Ж. Б. Основы экономической теории в схемах и 

таблицах: учебно-методическое пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 84с. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Коммуникативтік, Com 

Модульге жауапты Хан Г.О., Абдрахманова М.К., Ибраева М.К., Полторжицкая Г.И. 

Модуль түрі Жалпы пәндердің модульдері 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 12 (20)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша 

Модуль пререквизиттері Қазақ (орыс) тілінің мектеп курсы (А1,А2 деңгейі), шет тілі (А1, А2 

деңгейі) 

Модуль мазмұны  Қазақ (орыс) тілі, шетел тілі 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: тілдерді, ауызша және жазбаша диалог, монолог, 

іскерлік хат алмасу. 

білімді қолдану және түсіну: қарым-қатынастың коммуникативтік 

тәсілдерін қалыптастыру арқылы; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және алға қойылған оқу 

міндеттерін шешу үшін болашақта мақсатты қолдану; 

коммуникативтік қабілеттер: қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас жасау дағдылары мен біліктері, топта 

жұмыс істеу дағдылары, ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛз бетімен білім алу саласында ӛз біліктіліктері мен 

дағдыларын кӛрсету, білім алу және сақтау, сондай-ақ оларды дамыту 

және ұтымды пайдалану 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр  

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих с 

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

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

2. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. 

4. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы: Эверо, 2014. - 170 с. 

5. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 

бет. 

6. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений ун-

тов (бакалавриатиат) / под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.-

2-е изд.-Алматы, 2009.-217 бет. 

7. Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку 



 

студентов отделения "Иностранные языки": (на материалах 

страноведения) / Т. А. Саутова ; Управление образования СКО; Сев.-Каз. 

ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

8. 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.- 319 p. 2015 

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

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

10. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. Deutsch 

als Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau 

C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. 

- 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel 

(35 p.)+ CD-ROM. 2014 

11. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Ақпараттық, Inf 

Модульге жауапты Кубентаева С.Н., Сейтембетов Е.Ж., Жиренова А.Т., Аубакирова Р.А., 

Оразова С.С. 

Модуль түрі Жалпы пәндердің модульдері 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 9 

Кредиттер саны 9 (15)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Информатика, шетел тілі, тарихтың мектеп курсы, адам және қоғам; 

дүниежүзілік тарих, Қазақстан тарихы, мәдениеттану, этнопсихология, 

экология, экономикалық теория негіздері, бейорганикалық химия, 

физикалық химия 

Модуль мазмұны  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), 

Философия, Қазақстанның химия ӛнеркәсібі 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: ақпараттық ортадағы ӛз орнын, ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау; 

білімді қолдану және түсіну: қарым-қатынастың коммуникативтік 

тәсілдерін қалыптастыру арқылы; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында қойылған оқу міндеттерін шешу 

үшін болашақта мақсатты қолдану; 

коммуникативтік қабілеттер: қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас жасау дағдылары мен біліктіліктері, 

топта жұмыс істеу дағдылары, ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛз бетімен білім алу саласында ӛз біліктіліктері мен 

дағдыларын кӛрсету, білім алу және сақтау, сондай-ақ оларды дамыту 

және ұтымды пайдалану 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 3,4 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2011.- 521с  

2. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

4. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd 



 

edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. 

5. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. 

6. 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 1 : textbook. - 2017. - 586 с 

7. 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. 

8. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming: textbook / A. 

Seiketov ; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - 

Almaty :  [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 

2016. - 288 p. 

9. Философия: учебник для бакалавриатов / В. Н. Лавриненко, Г. И. 

Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2013.- 575с. 

10. Хасанов, М. Ш. Философия: оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 411 бет. 

11. Балашов, Лев Евдокимович. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 612 с. 

12. Петрова, В. Ф. Философия: учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. Хасанов. - 

Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. 

13. Мырзалы, Серик. Философия / С. Мырзалы ; М-во образования и 

науки РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 448 с. 

14. Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. Хрусталев.- 4-

е изд., стереотип.- М. : Академия, 2014.- 320 с. 

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

Қарағанды : Ақнұр, 2013.-302 бет. 

Хасанов М.Ш., Петров В.Ю., Джаамбаева Б.А. Философия: оқулық.- 

Алматы : Эверо, 2014.-411 бет. 

16. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической промышленности 

Республики Казахстан: моногр. / А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 150 

с. 

17. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының студенттеріне 

арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - Астана : Фолиант, 

2013. - 256 бет. 

18. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 2011. - 

296 бет. 

19. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- Тау 

с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., Бектуров А. Б. 

// Ученые зап. Кзыл- Ординского пед. ин- та.- Кзыл- Орда, 2001. 

20. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие / Ю. 

К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. Кабдрахманова.- 

Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Ғылыми-әдістемелік, NM 

Модульге жауапты Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С., Шарипханова А.С., Абилова М.С., 

Афанасенкова И.В., Ныкмуканова М.М. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 



 

Модуль пререквизиттері Педагогика, психология, жоғары математика, физика 

Модуль мазмұны  Химияны оқыту әдістемесі, Биологияны оқыту әдістемесі, Ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: кәсіби педагогика және педагогикалық қызмет 

негіздері; 

білімді қолдану және түсіну: кәсіби кеңістікте; 

пайымдауларды қалыптастыру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас, ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихандар 5,6 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1.  Химия : жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық.- 

Ӛңд., толық. 2- бас. /Н. Нұрахметов, К. Сарманова, К. Жексембина; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Мектеп, 2009.-208 бет. 

2. Жұмаділова Р., Әлімжанова С. Химия : жалпы білім беретін мектептің 

қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық 

/ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Ӛңд. Толық. 2-ші бас.-

Алматы : Мектеп, 2011.-208 бет. 

3. Нурахметов , Н. Н. Химия: метод. руководство : пособие для учителей 

10 кл. общественно-гуманитар. общеобразоват. шк. / Н. Н. Нурахметов, 

К. Б. Бекишев, Н. А. Заграничная. - 2-е изд. - Алматы : Мектеп, 2010. - 92 

с. 

4. Тантыбаева Б.С. Химиядан студенттер білімін бақылау : монография.- 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-118 бет. 

5. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: Академия, 

2012.- 368с. 

6. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176с. 

7. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии : учеб. для вузов / М. 

А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Академия, 2014.- 336 с. 

8. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың әдістемелері : 

оқу құралы. – Алматы : «Қазақ университеті», 2013. – 260 бет.  

9. Шарипханова А.С., Шайымова Б.М. Дарынды оқушымен жұмыс 

жүргізу : олимпиада, факультативтік сабақ, ғылыми жоба : оқу-

әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2011.-108 бет. 

10. Жиреншина К. А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-орысша-

қазақша сӛздігі.- Алматы : Қазақ университеті,2013.-304 бет. 

11. Қазақстанның сулы-батпақты жерлерінің ӛсімдіктері: мұғалімдер мен 

мектеп оқушыларына арналған әдістемелік оқу құралы / құраст. 

А.А.Иващенко, С.А. Потапенко.- Астана, 2010.-92 бет. 

12. Афанасенкова, И. В. Формирование исследовательских умений 

студентов-химиков: моногр. / И. В. Афанасенкова; М-во образования и 

науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.- 166 с. 

13. Науковедческие исследования: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т науч. 

информации по обществ. наукам; [отв. ред. А. И. Ракитов] .- М.: [б. и. ] , 

2010.- 204 с. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Бейорганикалық химия және ботаника, NHВ 

Модульге жауапты Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С., Игисинова Ж.Т. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 12 

Кредиттер саны 12 (20)  



 

Оқу түрі Очная 

Семестр 1,2 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Химия, биологияның мектеп курсы 

Модуль мазмұны  Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, периодтық жүйе 

элементтерінің химиясы, ботаника 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

элементтер химиясын және ботаника; 

білімді қолдану және түсіну: жаңартылған білім беру мазмұнында оқу 

үрдісінде химиялық және биологиялық тәсілді қолдану;  

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу тапсырыстарына 

сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін 

кӛрсете білу; 

оқуға қабілеті: алған білімдерін құрылымдау және жетілдіру; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Шәріпова Н. С. Сирек элементтердің минералдары мен кендерін 

талдау : оқу құралы / Н. С. Шәріпова. - Алматы : Қазақ университетi, 

2010. - 240 бет 

2. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : Юрайт, 

2011. - 287 с. 

3. Элементтер химиясының таңдамалы тақырыптары [Электронный 

ресурс] : оқу құралы / А. П. Ауешов [и др.]. ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Шымкент : М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - CD-ROM 

4. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы : Эверо, 

2014. - 214 с. 

5. Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим основам неорганической 

химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 187 с. 

6. Шрайвер Д., Эткинс П. Бейорганикалық химия : екі томдық : оқулық / 

ауд. А.И. Ниязбаева, Р.Г. Рысқалиева.- Алматы, 2013.- Т. 2.-688 бет. 

7. Свердлова, Н.Д. Общая и неорганическая химия : экспериментальные 

задачи и упражнения: учеб. пособие для вузов, 2013. 

8. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. Кулажанов, 

М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с. 

9. Нұрахметов Н.Н. Тәшенов Ә.К. Бейметалдар химиясы : оқулық ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-432 бет. 

10. Жүсүпова Ғ.Е., Әбілов Ж.Ә. Биоорганикалық химия : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бӛлім.- 174 бет. 

11. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений : учеб. пособие для агроном. спец. / В. М. Басов, Т. В. 

Ефремова. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 237 с.  

12. Карбозова Р.Д. Фитопатология : оқулық. – Алматы : ЖШС РПБК 

«Дәуір», 2014. – 312 бет. 

13. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары : оқу құралы. – Қарағанды : 

ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 284 бет. 

14. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер : оқулық.- Толық.., 3-ші бас.- Астана : Фолиант, 2012.-528 бет. 

15. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 2014. 

– 124 бет. 

Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с. 

16. Игисинова Ж.Т. Ӛсімдіктер анатомиясы және морфологиясынан 

зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2016.-85 бет. 

17. Сыбанбеков К.Ж., Тӛреқұлова К. Жасуша әлеміне саяхат : оқу құралы 



 

/ К.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел Баспасы, 2015.-75 бет. 

18. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

19. Мырзағалиева А. Б.Ботаникалық ресурстану : оқу құралы. - Ӛскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

20. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы /  Б. М. 

Силыбаева, Ж. К. Байғана, Н. Ш. Карипбаева, В.В.Полевик.- Семей : 

Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

21. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

22. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Аналитикалық химия, AH 

Модульге жауапты Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, периодтық жүйе 

элементтерінің химиясы, аниондар мен катиондардың сапалы 

реакциялары 

Модуль мазмұны  Аниондар мен катиондардың сапалық реакциялары, сандық талдау 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: аналитикалық химияның заңдылықтары мен 

заңдарының негізгі түсініктері мен анықтамаларын, сапалық және 

сандық талдаудың негіздерін, оларды нақты міндеттерге қолдануды; 

басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалана білу; белгілі 

бір әдістемелерді пайдалана отырып химиялық эксперимент жүргізу, 

эксперимент барысында қорытынды жасау, талдау нәтижелерін 

математикалық ӛңдеуді жүргізе білу. 

алған білімді типтік есептерді шешу үшін теориялық және практикалық 

мақсаттарда қолдану дағдылары мен тәсілдерін, әдебиетпен ӛз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын 

сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттілік: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете 

білу; 

оқуға қабілеттілік: алған білімдерін құрылымдау және жетілдіру; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 2011.- 

474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 

учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.- 2-е изд., 

стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 

учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.- 2-е изд., 

стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая 



 

химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. 

Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. Вершинин, 

И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және ғылым 

министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде ұсынады.- 

Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Химия-биологиялық, HB 

Модульге жауапты Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К., Абылкасова Г.Е., Даутова З.С. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (12)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Мектептегі биология курсы, бейорганикалық, аналитикалық химия 

Модуль мазмұны  Зоология, органикалық химия 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: организмдердің анатомиялық және морфологиялық 

құрылымдарын, латын тілінде зоологиялық обьектілердің жіктелуінің 

биологиялық негіздерін; органикалық қосылыстардың қасиеттері мен 

номенклатурасын, байланыстардың типтерін, органикалық 

реакциялардағы аралық бӛлшектердің құрылысын. Қосылыстардың 

әрбір сыныбы үшін органикалық реакциялардың электрондық әсерлері, 

типтері, механизмдері, органикалық қосылыстардың негізгі кластарының 

құрылымы, құрылысы, қасиеттері, сондай-ақ оларды қолдану; 

білімді қолдану және түсіну: ақпаратты іздеу үшін инновацияларды 

қолдану және ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете білу; 

пікір білдіру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттілік: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете 

білу; 

оқуға қабілеттілік: жоғары дербестік дәрежесімен оқуды жалғастыру 

үшін қажетті оқу саласындағы іскерліктер; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 3,4 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: Учеб. для вузов / В. М. 

Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова.- 7-е изд.- М.: Academia, 

2012.- 448 с. 

2. 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 бӛлімдер. 

3. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак-нің бакалавлары мен магистранттарына 

арналған оқу құралы: 2 бӛлім.- Алматы : Эверо, 2014.- 1-ші бӛлім. - 400 

бет. 

4. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : оқу 

құралы : 2- бӛлім.- Алматы : Эверо, 2017.- 2-ші бӛлім.- 268 бет. 

5. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар алуантүрлілігі 

және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2009.- 248 бет. 

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

зертханалық жұмыстары : оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : 

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

7. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: учеб. 



 

пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 113с. 

8. Органическая химия: учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный курс.- 

2010- 592 с. 

9. Органическая химия: учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 

2010.- 638 с. 

10. Даутова З.С. Органикалық синтез: оқулық / З. С. Даутова, Р.А. 

Таженова.-Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2016.-144 бет. 

11. Дәуітова З.С. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттерге органикалық 

химия пәні арқылы экологиялық білім беру әдістемесі : оқу-әдістемелік 

құрал.- Кӛкшетау : Келешек-2030, 2009.- 164 бет. 

12. Даутова З.С. Органикалық химиядан практикум :  оқу-әдістемелік 

құрал / З. С. Даутова.- Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы, 2013.-100 бет. 

13. Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен есептері : оқу 

құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.- Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы, 

2013.-164 бет. 

14. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных органических 

молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 

15. Сборник задач по органической химии: учеб. пособие для вузов / В. 

Я. Денисов  и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 544 с. 

16. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической химии: 

учебно - метод.  пособие для вузов / В. А. Резников. - 2-е изд., стер. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 288 с. 

17. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. Хаханина, 

Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с. 

18. Бейсебеков М.Қ., Әбілов Ж.Ә. Органикалық химия (биоорганикалық 

химия элементтерімен): оқулық .- 2-ші бас.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-338 бет. 

19. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясының 

теориялық негіздері: жоғары оқу орындарының химия мамандықтарында 

кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын студ. арналған оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 бет. 

20. Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2011.-

144 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Биохимиялық, Bh 

Модульге жауапты Ескалиев А.С., Кабатаева Ж.К. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Мектептегі математика және биология курстары, аналитикалық, 

органикалық химия 

Модуль мазмұны  Биохимия молекулалық биология негіздерімен, биометрия негіздері 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: жасушалардың, тіндердің және ағзалардың 

микроскопиялық зерттеулерінің негізгі әдістерін; жасушаның тіршілік 

әрекетінің құрылымы мен функциясының ӛзара қарым-қатынасы туралы; 

жасушаның типі, дифферон, дің жасушалары, жасушалардың 

детерминациясы және дифференцировкасы туралы; жасушалық деңгейде 

реактивтілік және бейімделу механизмдері және экологиялық 

жүйелердегі жасушалардың рӛлі туралы; биология саласындағы ғылыми 

зерттеулерді жоспарлауды ұйымдастыру туралы; 

білімді қолдану және түсіну: ақпаратты іздеу үшін инновацияларды 

қолдану және ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете білу; 



 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын 

сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттілік: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете 

білу; 

оқуға қабілеттілік: жоғары дербестік дәрежесімен оқуды жалғастыру 

үшін қажетті оқу саласындағы іскерліктер; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 5 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Бейсебеков М.Қ., Халменова З.Б. Биохимия негіздері және 

биологиялық белсенді жүйелер синтезі: оқу-әдістемелік құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-50 бет. 

2. Биохимия: учеб. для вузов / [В. Г. Щербаков и др] ; под ред. В. Г. 

Щербакова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 472 с. 

3. Қыдыржанова А.А. Биологиялық химия: оқулық.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-380 бет. 

4. Сейтембетов Т.С., Тӛлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.  Биологиялық 

химия : оқулық / жалпы ред. бас. С.М.Әдекенов.-Алматы : Эверо, 2014.-

422 бет. 

5. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы : оқу құралы. - 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

6. Тұртабаев С.Қ., Кабдрахимова А.К., Еримова А.Ж. Биохимия 

негіздері : оқулық биология мамандықтарының студ. арналған.- Алматы: 

Дәуір, 2012.- 336 бет. 

7. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-

303 бет. 

8. Ӛтесінов Ж. Эмбирология, биометрия, биофизика: оқу құралы. – 

Алматы : Эверо. Т. 1. -2016. -332 бет. 

9. Аубакиров Х.Ә. Биометрия: оқулық.- Алматы: Дәуір, 2011.-408 бет. 

10. Бегімқұл Б.К. Биометрия: оқулық.- толық. және қайта ӛңд. 2-ші бас.- 

Алматы: Нур-Принт, 2014.-347 бет. 

11. Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж.,Даулетбаева С.Б. Биологиялық 

статистика: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-102 бет 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Жаратылыстану-ғылыми, EN 

Модульге жауапты Павлов А.М., Зұлқаршын П., Кайсанова Т.Т. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 5 

Кредиттер саны 8 (9)  

Оқу түрі Очная 

Семестр 1,2 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Мектептегі физика, математика курсы, мектептегі биология курсы, 

педагогика, психология 

Модуль мазмұны  Оқушылардың даму физиологиясы, Жоғары математика негізіндегі 

физика 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: мектеп оқушыларының физикасы, математикасы және 

физиологиясы заңдары мен заңдылықтарының негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын; 

басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалана білу; Белгілі 

бір әдістемелерді пайдалана отырып химиялық эксперимент жүргізу, 

эксперимент барысында қорытынды жасау, талдау нәтижелерін 

математикалық ӛңдеуді жүргізе білу 

алған білімді типтік есептерді шешу үшін теориялық және практикалық 

мақсаттарда қолдану дағдылары мен тәсілдерін, әдебиетпен ӛз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын 

сауатты тұжырымдау; 



 

коммуникативтік қабілеттілік: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете 

білу; 

оқуға қабілеттілік: алған білімдерін құрылымдау және жетілдіру; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. -  2017. - 373 с. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 1: Организм человека, его регуляторные 

и интегративные системы. -  2017. - 447 с. 

3. Қалкенова Б.Ж. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты 

физиология және гигиена : оқу құралы, 2015. 

4. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического бак. : в 

2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. Т. 1: Опорно-двигательная и висцеральные системы. - 2017. - 

373 с.  

5. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического бак.: в 

2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные системы. - 2017. - 

373 с. 

6. Физиология человека и животных: учеб. для вузов / под ред. Ю. А. 

Даринского, В. Я. Апчела. - М. : Академия, 2011. - 443 с. 

7. Адам анатомиясы: оқулық / М. М. Дайырбекова. - Алматы :Нур-

Принт, 2010. 

8. Тәнтану (Адам анатомиясы): оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі  ЖОО студенттеріне оқулық ретінде ұсынған / А. Ерназаров. 

- Астана : Фолиант, 2015. 

9. Адам анатомиясы: кредиттік технология негізінде құрастырылған: 

[оқу құралы] / Ә. О Кузенбаева. - Алматы: Эверо. 1-ші кітап. - 2016. 

10. Тӛлеуханов С. Т., Торманов Н. Адам физиологиясы: оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен, 2010. 

11. Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы: оқу 

құралы / С. Ордабеков, Б. Қ. Абдрақов, Г. Қ. Ахауова. – қайта ӛңделіп 

толық. 2-ші бас. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

12. Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / В. С.Шипачев.- 

10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с. 

13. 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.  

14. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / Б. А. Горлач. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

15. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование: учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. 

Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 352 с. 

16. Мусин А. Т. Математика 1: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 312 бет. 

17. Мусин А. Т. Математика 2: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 392 бет. 

18. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

19. Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: оқулық.-Алматы: Экономика, 

2013.-890 бет. 

20. Тойбаев С. Н. Теоретическая и прикладная механика: учебник / 

С.Н.Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-во образования и науки РК. - Алматы, 

2014. - 360 с. 

21. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике: учеб. пособие / Т. Ш. 

Саликбаева. - Алматы, 2014. - 144 с. 

22. Браже, Р. А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А. Браже. 



 

- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

23. Павлов, А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. пособие / 

А. М. Павлов ; М-во образования и науки РК, ВКГУ . - Усть-

Каменогорск, 2011. - 222 с. 

24. Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері: оқу құралы.- 

Алматы: ҚазҰТУ, 2012.-217 бет 

25. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Психологиялық-педагогикалық, РР 

Модульге жауапты Дюсенбаева А.Т., Губайдулина Г.Н., Сыздыкова Г.Т., Турарова Г.У. 

Модуль түрі Мамамндық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Пәнді оқу үшін студент классикалық гуманитарлық пәндер: әдебиет, 

тарих, әлемдік мәдениет және ӛнер, сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми 

пәндер: адам анатомиясы және физиологиясы бойынша мектеп 

бағдарламасының материалдарын білуі қажет.  

Жалпы оқу іскерліктерін меңгеру қажет: толық және қысқа конспектіні, 

қарапайым және күрделі жоспарды құрастыру, библиографиялық 

кӛздермен жұмыс істеу, рецензиялар мен аннотациялар жазу.  

Студент ойлау операцияларын жасай білуі тиіс: талдау, синтез, 

салыстыру, салыстыру, абстрагирлеу, индукция, дедукция және т. б. 

Модуль мазмұны  Педагогика, Психология 

Оқудың нәтижесі білу: педагогикалық ғылымның негізгі ұғымдарын, категорияларын, 

оларды біртұтас педагогикалық үдерісті ұйымдастыру мен талдауда 

саналы пайдалану; оқытудың мазмұнындағы білім беру жүйесінің 

теориялық негіздерін, тарихын және даму перспективаларын білу. 

педагогикалық қызметте инновацияға бастамашылық көрсете білу; білім 

беру концепцияларын жүйелі талдау және таңдау. 

балаларды оқыту мен тәрбиелеудің дәстүрлі және жаңа 

технологияларын; педагогикалық әдебиеттермен ӛзіндік жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру. 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын 

сауатты тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттілік: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете 

білу; 

оқуға қабілеттілік: алған білімдерін құрылымдау және жетілдіру; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 3 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Игібаева А.Қ., Дюсенбаева А.Т. Жоғары мектеп педагогикасы: оқу 

құралы.- Ӛскемен, 2013.-147 бет. 

2. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар: оқулық.-Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

3. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы: Отан, 2015.-293 

бет. 

4. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі 

оқыту технологиялары: оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет. 

5. Педагогика: оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет. 

6. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы: оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 

2013.-432 бет. 

7. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме 



 

түріндегі педагогика : оқу құралы. - Ӛскемен: ШҚМУ баспасы, 2013.- 

170 бет. 

8. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к преподаванию и 

учению : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорск: Берел, 2016.- 261 с. 

9. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері: 

оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет. 

10. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и 

методологические основания: [учеб. для вузов : в 2 кн.] / О.Е.Баксанский, 

В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология познания.- М. : 

ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 

11. Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / Н.П.Рапохин.- 

М.: ФОРУМ, 2014.- 432с. 

12. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар мен 

тапсырмалар): оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 б. 

13. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-ші 

бас.- Астана : Фолиант, 2016. 

14. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет. 

15. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2014.-249 бет. 

16. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу 

құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.-118 бет. 

17. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар 

бала психологиясы : оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 
Модуль атауы мен шифрі  Педагогикалық менеджмент, РМ 

Модульге жауапты Паньшина Т.В., Козыбаева А.К., Губайдулина Г.Н.,  

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Педагогика, Психология, Оқушылардың даму физиологиясы. 

Модуль мазмұны  Білім берудегі менеджмент, Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі, Критериальдық бағалау технологиясы 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: кәсіби педагогика және педагогикалық қызмет 

негіздерін; 

білімді қолдану және түсіну: кәсіби кеңістікте; 

пайымдауларды қалыптастыру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 4 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Егоршин, А. П. Менеджмент образования: учеб. пособие / 

А.П.Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Н.Новгород : 

НИМБ, 2013. - 464 с 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент: оқу құралы / 

А.Қ.Дүйсенбаев. - Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

3. Педагогический менеджмент и управление современной школой / В. 

К. Омарова [и др.] ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. - 

Алматы:  [б. и.], 2014. - 252 с. 

4. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В.П. Сергеевой.- 

4-е изд.- М.: Академия, 2013.- 368с. 

5. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы : учеб.-метод пособие 



 

для вузов / Т. Г. Сумина.- М. : Академия, 2014.- 192 с. 

6. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании: учеб. пособие 

/ В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 248 с. 

7. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических исследований: 

учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

8. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: оқулық / 

Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет. 

9. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім берудегі 

инновациялық технологиялар: оқу  құралы.- Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 2014.-152 бет. 

10. Омарова, В. К. Профориентационная работа в условиях профильного 

обучения: учеб. пособие / В. К. Омарова, Р. Н. Демиденко ; М-во 

образования и науки РК ; ПГПИ. – Алматы, 2014. - 232 с. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Кәсіби-коммуникативтік, Pkom 

Модульге жауапты Аубакирова Р.А., Оразова С.С., Смаилова Ж.У. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Мектеп курсындағы ағылшын тілі, мектеп курсындағы химия, мектеп 

курсындағы қазақ, орыс тілі. Психология, білім берудегі Менеджмент, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Педагогика. 

Модуль мазмұны  Кәсіптік қазақ (орыс) тілі, Кәсіби-бағытталған шетел тілі, Инклюзивті 

білім беру 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: адамгершілік, азаматтық, құқықтық, еңбек және 

тәрбие, ӛзін-ӛзі тәрбиелеудің басқа да түрлерінің негіздерін; 

білімді қолдану және түсіну: тіл мен мәдениетті интерактивті, ӛзара 

байланысты оқыту әдістерін меңгеру; 

пайымдауларды қалыптастыру: жас және жеке дамудың әр түрлі 

кезеңдерінде шет тілдерін оқыту саласында оқу үдерісін ұйымдастыруға 

қатысты мәселелер бойынша ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: педагогикалық қарым-қатынас 

мәдениетін меңгеру. 

оқу дағдылары немесе оқуға қабілеттіліктер: оқу процесін 

ұйымдастырудың заманауи теорияларын, әдістерін, формалары мен 

тәсілдерін түсіну, ұғыну және талдау 

Қорытынды бақылау түрі Емтихандар 5,6 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі: 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының сырттай 

бӛлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған): оқу құралы.- 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

3. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих с 

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

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

5. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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



 

6. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. Ермакова В. И. Русский язык: учебное пособие  / В. И. Ермакова ; М-

во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с. 

8. Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu: deutsch im Alltag lehr-und 

Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. 

Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2013. - 256 p. 

9. Murphy, R. Essential Grammar in Use: 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. 

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

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

11. 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. 

12. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік: оқу құралы .- Ӛскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-180 бет. 

13. Physical and Inorganic Chemistry / J. Barthel/-[репринт. изд. 1983 г.].- 

Berlin : Springer – Verlag, [2016].- 195 p. 

14. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2014]. - 176 р. 

15. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2016]. - 176 р. 

16. Арнайы педагогика  : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - Қарағанды : 

ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет. 

17. Инклюзивті білім беру негіздері: оқу құралы / А. Искакова [және т. 

б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет. 

18. Жубакова, С. С. Теория и практика инклюзивного образования: учеб. 

пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 с. 

19. Жубакова, С. С. Инклюзивное образование: учебно-метод. пособие / 

С. С. Жубакова, Б. С. Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 100 с. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Әдістемелік, met 

Модульге жауапты Афанасенкова И.В., Даутова З.С., Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модульдік деңгей бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 12 

Кредиттер саны 12 (20)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

органикалық, физикалық химия. 

Модуль мазмұны  Мектептік химиялық экспериментті ұйымдастыру, Мектептік химиялық 

экспериментті жүргізу әдістемесі, Жалпы химиядан есеп шығару, 

Мектепте сандық есептерді шығару әдістемесі 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: танымдағы эксперименттің рӛлі, қауіпсіздік 

техникасы және демонстрациялық тәжірибені жүргізудің негізгі 

принциптері 

білімді қолдану және түсіну: зертханалық жұмыстар мен практикалық 

сабақтар ӛткізу 

дағдыны қалыптастыру: химиялық эксперименттің техникасы мен 

әдістемесін меңгеру; оқушыларды оқыту процесін басқару дағдылары 

әлемдік мәдениеттің базалық құндылықтарын білу және оларға ӛзінің 

жеке және жалпы мәдени дамуында қолдануға дайын болу; 

пайымдауларды қалыптастыру: жас және жеке дамудың әр түрлі 

кезеңдерінде шетел тілдерін оқыту саласында оқу үдерісін 

ұйымдастыруға қатысты мәселелер бойынша ӛз ұстанымын білдіру және 



 

негіздеу; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: педагогикалық қарым-қатынас 

мәдениетін меңгеру. 

оқу дағдылары немесе оқуға қабілеттіліктер: оқу процесін 

ұйымдастырудың заманауи теорияларын, әдістерін, формалары мен 

тәсілдерін түсіну, ұғыну және талдау 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 7 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл общеобразоват.школ. 

/ Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, К.М.Джексембина, - Алматы: 

Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – Алматы: 

Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник для 

7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. пособие / 

А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня основного 

среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня общего  

среднего образования (10-11классы общественно-гуманитарного и 

естественно-математического направлений) общеобразовательной 

школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

9. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / Н. 

Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

10. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-практ. 

Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова.- 14-е 

изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

11. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

12. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің ғылыми 

кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. Ибатаев. - 

Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

13. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Ӛрлеу», 2013. – 141 бет. 

14. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай тест 

есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Физика-химиялық, FH 

Модульге жауапты Афанасенкова И.В., Тантыбаева Б.С., Мукажанова Ж.Б., Медеубаева 

Б.З., Аубакирова Р.А., Оразова С.С.  

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 14 

Кредиттер саны 14 (24)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Пәнді оқу математикалық, химиялық және физикалық пәндер 



 

саласындағы білімге негізделуі тиіс. 

Модуль мазмұны  Талдаудың физико-химиялық әдістері, Химиялық технология, 

Талдаудың электрохимиялық әдістері, Физикалық және коллоидтық 

химия 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі 

технологиялық ұғымдарды; әртүрлі жүйедегі негізгі химиялық-

технологиялық процестер мен реакторлар; маңызды химиялық 

ӛндірістер, оларды ӛнеркәсіпте жүзеге асырудың физикалық-химиялық 

негіздері; органикалық және бейорганикалық заттарды ӛндіру 

технологиясы. 

білімді қолдану және түсіну: материалдық және жылулық баланс 

теңдеуін құра білу; әртүрлі химиялық-технологиялық процестерге 

сипаттама беру; технологиялық режимді таңдауда химиялық кинетика 

заңдарын қолдану. Химиялық-технологиялық процестер ӛндіргіштігімен 

байланысты есептеулерді,  шығын коэффициенттерін, ӛнім шығымы мен 

конверсия дәрежесін есепке алу бойынша дағдыларды меңгеру; 

зертханалық жұмыстар бойынша, соның ішінде ерітінділерді дайындау, 

бастапқы материалдардың үлгілерін алу және т.б. бойынша есепті құру, 

анықтамалық және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау. 

пайымдауларды қалыптастыру: жас және жеке дамудың әр түрлі 

кезеңдерінде шетел тілдерін оқыту саласында оқу үдерісін 

ұйымдастыруға қатысты мәселелер бойынша ӛз ұстанымын білдіру және 

негіздеу; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: педагогикалық қарым-қатынас 

мәдениетін меңгеру. 

оқу дағдылары немесе оқуға қабілеттіліктер: оқу процесін 

ұйымдастырудың заманауи теорияларын, әдістерін, формалары мен 

тәсілдерін түсіну, ұғыну және талдау 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 6 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева и 

В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 416 с. 

4. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық және коллоидтық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен.-Алматы : Дәуір, 

2011.- 488 бет. 

5. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. Оразова; 

М-во науки и образования РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2008.- 

183 с. 

6. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов в 

гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. Бирман, М. 

З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с. 

7. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 507 

с. 

8. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / Ю. 

Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 304 с. 

9. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-Ӛңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 296 

бет. 

10. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және химиялық 

аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы : оқулық / 

ауд. З,А, Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 

11. Қайырбеков Ж.Қ., Әубәкіров Е.А., Мылтықбаева Ж.К. Жалпы 



 

химиялық технология: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

244 бет. 

12. Химиялық технология негіздері: оқулық / Ы.Қ. Тойбаев, Қ. А. 

Жұбанов, Ү.Ә.Садықов, Ә.Қ.Қоқанбаев, Ж.Х.Ташмұхамбетова ; ҚР Білім 

және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Дәуір, 2011.-296 бет. 

13. Хейфец, Л. И Химическая технология. Теоретические основы: учеб. 

пособие для вузов / Л. И. Хейфец, В. Л. Зеленко. - М.: Академия, 2015. - 

464 с.  

14. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының студенттеріне 

арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - Астана : Фолиант, 

2013. - 256 бет. 

15. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 2011. - 

296 бет. 

16. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- Тау 

с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., Бектуров А. Б. 

// Ученые зап. Кзыл-Ординского пед. ин- та.- Кзыл- Орда, 2001. 

17. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие / Ю. 

К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. Кабдрахманова.- 

Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Экологиялық, Eko 

Модульге жауапты Абылкасова Г.Е., Даутова З.С., Оразова С.С., Мукажанова Ж.Б., 

Карменова Б.К., Абилова М.С. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модульдік деңгей бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 18 

Кредиттер саны 18 (30)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы, бейорганикалық, аналитикалық, физикалық химия, биологияға 

кіріспе 

Модуль мазмұны  Экологиялық химия, Топырақ химиясы, Табиғи орта күйін бақылау және 

экологиялық мониторинг, Ӛсімдіктер мен жануарлар физиологиясы, 

Табиғи қосылыстардың химиясы және органикалық және 

биоорганикалық молекулалардың сараптамасы, Табиғи қосылыстар 

химиясы 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: экологиялық химия және табиғи қосылыстар 

химиясындағы негізгі ғылыми трендтерін; 

білімді қолдану және түсіну: оқу үрдісінде жүйелі тәсілді қолдану; 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу талаптарын сауатты 

тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін 

кӛрсете білу; 

оқуға қабілеттіліктер:  алған білімдерін құрылымдау және жетілдіру; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихандар 5,6 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиеттер 1. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы, жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет. 

2. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. Т.И.Хаханиной.- 

М.: Юрайт, 2010.- 129 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-99 

бет. 

4. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для вузов / 

О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 



 

160 с. 

5. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

6. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

7. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342 с. 

8. Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. Тонкопий, Н. П. 

Ишкулова, Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева.- Алматы: Экономика, 

2011.- 378 с. 

9. Экология: Учеб. пособие / под ред. А. В. Тотая.- М.: Юрайт, 2011.- 

407 с. 

10. Экологический мониторинги экологическая экспертиза: учеб. 

пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. 

: ИНФРА - М, 2013. - 304 с. 

11. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. 

пособие для вузов / И. О.  Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 

12. Бигалиев, А. Б. Общая экология: учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 162 с. 

13. Маринченко А. В. Экология: учеб. пособие / А. В. Маринченко.- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2010.- 328 с. 

14. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг : учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Гераськина, Е. И. 

Сарапульцевой. - М. : Академия, 2010. - 207 с. 

15. Биология с основами экологии: учеб. для вузов / под ред. А. С. 

Лукаткина. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 397 с. 

16. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу құралы.- 

Астана : Фолиант, 2015.-144 бет. 

17. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Ӛскемен : 

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

18. Бигалиев А. Б. Биоэкология: оқулық. - Алматы : Эверо, 2013. - 276 

бет. 

19. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 4-е, доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 

510 с. 

20. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; под 

ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

21. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

22. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- М.: 

КолоС, 2008.- 118 с. 

23. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

24. Даутканова Д. Р. Азық -түлік ӛндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - Алматы : 

Альманах, 2016. - 116 бет. 

25. Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік ӛнімдерінің жалпы технологиясы: оқу 

құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 бет. 

26. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-

303 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Эволюциялық, Е 

Модульге жауапты Абилова М.С., Китапбаева А.А., Шаихова Б.К., Ныкмуканова М.М. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат 



 

Бір жұмадағы сағат саны 12 

Кредиттер саны 12 (20)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, биометрия 

Модуль мазмұны  Жалпы генетика, Генетика селекция негіздерімен, Эволюциялық ілім, 

Химия және биологияны оқытудағы инновациялық тәсілдер 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: тіршіліктің шығу негіздерін, тірі организмдердің 

таралуы және олардың биоәртүрлілігі, органикалық және 

биоорганикалық молекулаларды сараптаудың химиялық және 

экологиялық аспектілері, табиғи орта және мониторинг жағдайын 

бақылау; 

білімді қолдану және түсіну: кәсіби кеңістікте; 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу талаптарын сауатты 

тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: ӛз зерттеулерінің нәтижелерін 

кӛрсете білу; 

оқуға қабілеттіліктер: ӛздігінен білім алуға дайындық және 

қабілеттілік; 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 7 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: оқулық. 

– Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Тӛлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Ӛтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық жұмыстар 

және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

10. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 2014. 

– 124 бет. 

11. Ордабеков С. Теориялық биология: дәрістер жинағы / С. Ордабеков, 

Г. Қ. Ахауова. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 232 бет. 

12. Бердібаева Ж. Ш. Биология негiздерi. Тәнтану, генетика және 

селекция, эволюциялық ілім, экология: оқу құралы / Ж. Ш. Бердібаева. - 

Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы.- 2-ші бӛлім. - 2016. - 299 бет. 

13. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: Академия, 

2012.- 368 с. 

14. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176 с. 

15. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов / М. 

А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Академия, 2014.- 336 с. 

16. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі: оқулық.- 

Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2014.-224 бет. 

17. Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың инновациялық 

әдістемелері: оқу құралы / Н. Торманов және т. б. - Алматы: Қазақ 



 

университеті, 2016. - 281 бет. 

18. Құрманәлиев М. Қ. Химияны оқытудың қазіргі технологиялары: оқу 

құралы / М.Қ.Құрманәлиев. - Алматы: Альманах, 2016. - 270 бет. 

19. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 

2013.-260 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Экологиялық-биологиялық, EB 

Модульге жауапты Игисинова Ж.Т., Комекова Г.К., Шарипханова А.С., Абилова М.С., 

Туктасинова А. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 12 

Кредиттер саны 12 (20)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Зоология, ботаника, биометрия 

Модуль мазмұны  Микробиология және вирусология, Микробиология негіздерімен 

биотехнология, Ӛсімдіктер және жануарлар биологиясы мен экологиясы, 

Цитология, гистология және эмбриология 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: ӛсімдіктер мен жануарлар организмдерінің 

экологиясы туралы; дендрологиялық зерттеулер туралы; ӛсімдіктер мен 

жануарлардың барлық биологиялық ғылымның іргелі негізі ретіндегі 

рӛлі туралы; ӛсімдіктер мен жануарлар биологиясының сыртқы орта 

жағдайына тәуелділігі; ӛсімдіктер мен жануарлар ортасымен тұрақты 

жұмыс істеу және ӛзара әрекеттесу заңдылықтары, адамның ӛсімдіктер 

мен жануарлар дүниесіне әсері, ӛсімдіктер мен жануарлардың тіршілік 

ету жағдайларына бейімделуі, қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-

шаралар, адамның ағаш әлеміне; 

білімді қолдану және түсіну: теориялық: ӛсімдіктер мен жануарлар 

экологиясының принциптері мен әдістерін қолдана білу; практикалық: 

ӛсімдіктермен (ағаштармен) және жануарлармен эксперимент жүргізу; 

қауіпсіздік техникасы бойынша талаптарды орындауға мүмкіндік беретін 

дағдылардың болуы; ӛсімдік және жануарлар объектілерімен жұмыс 

істеу дағдысы; жобалау-зерттеу қызметінде ӛсімдіктер мен 

жануарлармен эксперименталды жұмысты ұйымдастыру және жүргізу 

тәсілдері мен әдістері. Популяциялар мен биогеоценоздардың қалыптасу 

заңдылықтары мен принциптерін, олардың функционалдық және 

құрылымдық ерекшеліктерін сипаттай білу, экологиялық соқпақтарды 

ӛткізу бойынша экскурсияларды ұйымдастыру және ӛткізу. 

пайымдауларды қалыптастыру: биологиялық білім мен іскерлікті, 

ортаның табиғи факторларының және антропогендік факторлардың тірі 

жүйелердің дамуына әсерін бағалауда ақпаратты ұсынудың әдістері мен 

әртүрлі тәсілдерін пайдалана отырып дәлелдерді ұсыну және қорғау 

жолымен алынған деректерді жинау, талдау және түсіндіру; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: ынтымақтастық пен тӛзімділік 

негізінде ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік ӛзара іс-қимыл жасау 

арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер және шешу; 

оқуға қабілеттіліктер: жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды 

жүзеге асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру: ӛзінің зияткерлік 

және жалпы мәдени деңгейі. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 7 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Алимарданова М.К., Сыздыкова Л.С., Абдикалиева Б.Е. Кӛкӛніс, 

жеміс-жидектердің микробиологиясы: оқулық.- Астана: Арман-Пв, 

2011.- 198 бет. 

2. Микробиология: оқулық / Бұлашев А. және т.б. – Астана : Фолиант, 

2014. – 384 бет. 



 

3. Микробиология және вирусология. Жеке бӛлімі: оқу құралы / 

Ү.Т.Арықпаева, Г.Д.Асемова, Қ.Х.Алмағамбетов және т.б.- Алматы: 

Нур-Принт, 2009.-199 бет. 

4. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А.Л. Ивчатов, 

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

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

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

6. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, И. 

Б. Котова.- М.: Академия, 2012.- 384 с. 

7. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 250 с. 

8. Әлмағамбетов Қ.Х., Байдүсенова Ә. Ӛ., Мұхаметжанов Қ. М. 

Микроорганизимдер биотехнологиясы: оқу құралы.- Астана, 2008.- 240 

бет. 

9. Глейзер А.Н., Никайдо Х. Микроағзалық биотехнология : 

қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары: оқулық.- Алматы, 

2013.-715 бет. 

10. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология негіздері : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-125 бет. 

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

және тӛмен сатыдағы ӛсімдіктер биотехнологиясы: оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. 

12. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер: оқулық.- 

Алматы: Бастау, 2013.-200 бет. 

13. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы. Ӛскемен: ШҚМУ. - 2011. 

- 212-б. 

14. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие для 

вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- М.: МГУ, 2011.- 800с. 

15. Илюхин Г. Справочник агронома по защите растений и 

агроэкологии: учеб. пособие / Г. Илюхин, Г. Рябинина.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 176с. 

16. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; под 

ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

17. Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Введение в экологию растений: 

учеб. пособие для вузов, 2011 

18. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

19. Сыбанбеков Қ. Ж. Жасуша әлеміне саяхат: оқу құралы / 

Қ.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 75 бет 

20. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 260 бет. 

21. Викторова, Т. В. Биология: учеб. пособие для мед. вузов / 

Т.В.Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 с. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Аксиологиялық, Аспект 

Модульге жауапты Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С., Абилова М.С., Туктасинова А. 

Модуль түрі Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

Модульдік деңгей бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 5 

Кредиттер саны 5 (9) 

Оқу түрі Очная 

Семестр 4 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық химия, латын тілі, 

омыртқасыздардың зоологиясы 

Модуль мазмұны  Бейорганикалық химияның таңдамалы тараулары, Жасушалар 

биологиясы 

Оқудың нәтижесі білу және түсіну: оқытылатын пәндер саласында; 



 

білімді қолдану және түсіну: ақпаратты іздеу үшін инновацияларды 

қолдану және ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете білу; 

пайымдауларды қалыптастыру: ғылыми-зерттеу талаптарын сауатты 

тұжырымдау; 

коммуникативтік қабілеттіліктер: ғылыми топта танымның 

ықтималдық және статистикалық әдістерін қолдану; 

оқуға қабілеттіліктер: ӛз бетімен білім алу саласында ӛз біліктіліктері 

мен дағдыларын кӛрсету, білімді алу және сақтай білу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 4-семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия: учеб. пособие для вузов / 

Т.И.Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М.: Юрайт, 2011. - 

287 с. 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық оқулық / 

қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- Алматы, 2012.- 756 

бет. 

3. Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков М.Б., Тәшенов Ә.К. Бейметалдар 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-458 бет. 

4. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

5. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 260 бет. 

6. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология негіздері: оқу құралы. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2009. - 125 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 
Модуль атауы мен шифрі  Қосымша модуль, ДП  

Модульге жауапты Амренова А.К., Кругликова М.В. 

Модуль түрі Қосымша модуль 

Модульдік деңгей бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны 4 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4 

Оқитындардың саны 2018ж жиынтығы бойынша. 

Модуль пререквизиттері жоқ 

Модуль мазмұны  дене тәрбиесі, ақпараттық мәдениет негіздері 

Оқудың нәтижесі білу: дене шынықтыру және спорт, дене тәрбиесі, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және 

ӛзін-ӛзі жетілдіру, дене тәрбиесі негіздерін, дене шынықтыру және 

функционалдық дайындығы, психофизикалық дайындығы, дене 

тәрбиесінің кәсіби бағыты; 

білімді қолдану және түсіну: дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерін 

қолдана білу; 

дағдыны қалыптастыру: ӛмірлік маңызды іскерліктер мен дағдыларды 

(жүру, жүгіру, шаңғымен жүру, жүзу және т. б.); жеке дене қасиеттерін 

дамыту үшін дене шынықтыру құралдарын меңгеру. 

Қорытынды бақылау түрі Сынақ 

Кредиттерді алу шарттары  Барлық жұмыс түрлерін орындау 

Модульдің ұзақтығы 1,2,3,4 семестр 

Әдебиеттер 1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учеб.  для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.- 11-е изд., стереотип.- 

М. Академия, 2013.- 480 с. 

2. Бекнурманов Н. С. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы: оқу 

құралы . - Алматы: Эверо, 2016. - 112 бет. 

3. Марчибаева, Ұ. С. Дене шынықтыру: оқу-әдістемелік құрал құрал / 

Ұ.С. Марчибаева. - Алматы: Эверо, 2017. - 112 бет. 

4. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учеб. пособие для вузов / Ю. П. Кобяков. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. - 252 с. 

5. Сихымбаев Қ.С. Жоғары оқу орындағы дене тәрбиесі: оқу құралы.- 



 

Алматы, 2014.-285 бет. 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 

2011.- 521с. 

7. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

 

 



 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Название модуля и шифр Общественно - политический, OP 

Ответственный за модуль Рамазанова А.C., Абильмажина А.М., Казбекова А.Т., Ӛскембай А.А., 

Ситникова Е.С. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7 (12)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс географии, всемирной истории, математики,  

обществоведения, Человек и общество, право. 

Содержание модуля Основы права, Современная история Казахстана, Основы экономики 

Результаты обучения знание и понимание: понимание научной картины мира, основ 

социальных, общественных, культурных явлений; 

применение знаний и понимания: ценностно-смысловой ориентации в 

мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры, науки; производства; 

истории цивилизаций, собственной страны; религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и целенаправленное применение в 

перспективе для решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: формирование толерантности, 

этнической идентификации, умение адаптироваться в поликультурном 

обществе, уважать интересы представителей других народов, религий; 

способности к учебе: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения накопленных знаний; 

Форма итогового контроля Экзамены 1,2 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 

2014. - 120 бет. 

2. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 

3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет. 

3. Ӛміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" 

баспасы, 2015. - 152 бет. 

4. Қошқарбаев, Е. Е. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. 

5. Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана: учеб. для вузов / 

С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 2013. - 

358 с. 

6. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана: учеб.  для вузов / Ж. О. 

Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. 

7. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: учебник / С. К. 

Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 2016.- 288с. 

8. Аминов, Т. М. Современная история Казахстана: [учеб. пособие] / Т. 

М. Аминов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :Бастау, 2017. - 456 

с. 

9. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.- 496 бет. 

10. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (кӛне заманнан бүгінге дейін): оқу 

құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет. 

11. Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы: оқу құралы / Т. М. Әминов. 

- Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет. 

12. Аяган Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014): научно-попул. 

изд. /Б. Г. Аяган, А. М. Ауанасова, А. М. Сулейменов.- Алматы: 

Атамура, 2014.- 368 с. 

13. Долгополов А.Б. Қазақстан тарихынан таңдамалы дәрістер : оқу 

құралы.- Алматы : Эверов, 2014.-164 бет. 

14. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, 



 

ИНФРА-М, 2013.- 368с. 

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

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

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 

16. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. пособие / А. Н. 

Казиева. - Алматы : Book Plus, 2013. - 206 с. 

17. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : 

учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика, 2015.- 300 с. 

18. Рахметулина Ж. Б. Основы экономической теории в схемах и 

таблицах: учебно-методическое пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 84с. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный, Kom 

Ответственный за модуль Хан Г.О., Абдрахманова М.К., Ибраева М.К., Полторжицкая Г.И. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 12 (20)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс казахского (русского) языка (уровень А1,А2), 

Иностранный язык (уровень А1, А2) 

Содержание модуля Казахский (русский) язык, Иностранный язык 

Результаты обучения знание и понимание: языков, умение вести устный и письменный 

диалог, монолог, деловую переписку. 

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 

Форма итогового контроля Экзамены 1,2 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих с 

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

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

2. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. 

4. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы: Эверо, 2014. - 170 с. 

5. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 

бет. 

6. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений ун-

тов (бакалавриат) / под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.-2-е 

изд.-Алматы, 2009.-217 бет. 

7. Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку 

студентов отделения "Иностранные языки": (на материалах 



 

страноведения) / Т. А. Саутова ; Управление образования СКО; Сев.-Каз. 

ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

8. 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.- 319 p. 2015 

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

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

10. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. Deutsch 

als Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau 

C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. 

- 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel 

(35 p.)+ CD-ROM. 2014 

11. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Информационный, Inf 

Ответственный за модуль Кубентаева С.Н., Сейтембетов Е.Ж., Жиренова А.Т., Аубакирова Р.А., 

Оразова С.С. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15)  

Форма обучения Очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс информатики, иностранного языка, истории, человек и 

общество; знание всемирной истории, истории Казахстана, 

культурологии, этнопсихологии, экологии, основ экономической теории, 

неорганической химии, физической химии 

Содержание модуля Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), 

Философия, Химическая промышленность Казахстана 

Результаты обучения знание и понимание: своего места в инфосреде; поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, оценка ее полезности; 

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 в условиях 

обновленного содержания образования; 

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 

Форма итогового контроля Экзамены 3,4 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении: учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2011.- 521с  

2. Информационные технологии в экономике и управлении: 

учебник / под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

4. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind 

: Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. 



 

Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. 

5. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov 

; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. 

6. 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 1 : textbook. - 2017. - 

586 с 

7. 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. 

8. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming: 

textbook / A. Seiketov ; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p. 

9. Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. 

Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт, 2013.- 575с. 

10. Хасанов, М. Ш. Философия: оқулық / М. Ш. Хасанов. - 

Алматы : Эверо, 2014. - 411 бет. 

11. Балашов, Лев Евдокимович. Философия: учебник / Л. Е. 

Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 612 с. 

12. Петрова, В. Ф. Философия: учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. 

Хасанов. - Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. 

13. Мырзалы, Серик. Философия / С. Мырзалы ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 448 с. 

14. Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. 

Хрусталев.- 4-е изд., стереотип.- М. : Академия, 2014.- 320 с. 

15. Қазақбаева Ж.Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік 

құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2013.-302 бет. 

Хасанов М.Ш., Петров В.Ю., Джаамбаева Б.А. Философия: 

оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-411 бет. 

16. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической 

промышленности Республики Казахстан: моногр. / А. М. 

Акимбаева, Р. М. Искаков; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 150 с. 

17. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : 

химия, химиялық технология және экология мамандықтарының 

студенттеріне арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - 

Астана : Фолиант, 2013. - 256 бет. 

18. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 296 бет. 
19. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- Тау 

с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., Бектуров А. Б. 

// Ученые зап. Кзыл- Ординского пед. ин- та.- Кзыл- Орда, 2001. 

20. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие / Ю. 

К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. Кабдрахманова.- 

Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Научно-методический, NM 

Ответственный за модуль Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С., Шарипханова А.С., Абилова М.С., 

Афанасенкова И.В., Ныкмуканова М.М. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 



 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 8 (14)  

Форма обучения Очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология, высшая математика, физика 

Содержание модуля Методика преподавания химии, Методика преподавания биологии, 

Организация и проведение научных исследований 

Результаты обучения знание и понимание:  основ профессиональной педагогики и 

педагогической деятельности; 

применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

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; 

Форма итогового контроля Экзамены 5,6 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1.  Химия : жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық.- 

Ӛңд., толық. 2- бас. /Н. Нұрахметов, К. Сарманова, К. Жексембина; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Мектеп, 2009.-208 бет. 

2. Жұмаділова Р., Әлімжанова С. Химия : жалпы білім беретін мектептің 

қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық 

/ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Ӛңд. Толық. 2-ші бас.-

Алматы : Мектеп, 2011.-208 бет. 

3. Нурахметов , Н. Н. Химия: метод. руководство : пособие для учителей 

10 кл. общественно-гуманитар. общеобразоват. шк. / Н. Н. Нурахметов, 

К. Б. Бекишев, Н. А. Заграничная. - 2-е изд. - Алматы : Мектеп, 2010. - 92 

с. 

4. Тантыбаева Б.С. Химиядан студенттер білімін бақылау : монография.- 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-118 бет. 

5. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: Академия, 

2012.- 368с. 

6. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176с. 

7. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии : учеб. для вузов / М. 

А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Академия, 2014.- 336 с. 

8. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың әдістемелері : 

оқу құралы. – Алматы : «Қазақ университеті», 2013. – 260 бет.  

9. Шарипханова А.С., Шайымова Б.М. Дарынды оқушымен жұмыс 

жүргізу : олимпиада, факультативтік сабақ, ғылыми жоба : оқу-

әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2011.-108 бет. 

10. Жиреншина К. А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-орысша-

қазақша сӛздігі.- Алматы : Қазақ университеті,2013.-304 бет. 

11. Қазақстанның сулы-батпақты жерлерінің ӛсімдіктері: мұғалімдер мен 

мектеп оқушыларына арналған әдістемелік оқу құралы / құраст. 

А.А.Иващенко, С.А. Потапенко.- Астана, 2010.-92 бет. 

12. Афанасенкова, И. В. Формирование исследовательских умений 

студентов-химиков: моногр. / И. В. Афанасенкова; М-во образования и 

науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.- 166 с. 

13. Науковедческие исследования: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т науч. 

информации по обществ. наукам; [отв. ред. А. И. Ракитов] .- М.: [б. и. ] , 

2010.- 204 с. 

Дата обновления 06.08.2018 

 



 

Название модуля и шифр Неорганическая химия и ботаника, NHВ 

Ответственный за модуль Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С., Игисинова Ж.Т. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 12 (20)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс химии, биологии 

Содержание модуля Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов 

периодической системы, Ботаника 

Результаты обучения знание и понимание:  теоретической основы неорганической химии, 

химии элементов и ботаники; 

применение знаний и понимания: применение химического и 

биологического подхода в учебном процессе в условиях обнавленного 

содержания образования;  

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных 

знаний; 

Форма итогового контроля Экзамены 1,2 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Шәріпова Н. С. Сирек элементтердің минералдары мен кендерін 

талдау : оқу құралы / Н. С. Шәріпова. - Алматы : Қазақ университетi, 

2010. - 240 бет 

2. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : Юрайт, 

2011. - 287 с. 

3. Элементтер химиясының таңдамалы тақырыптары [Электронный 

ресурс] : оқу құралы / А. П. Ауешов [и др.]. ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Шымкент : М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - CD-ROM 

4. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы : Эверо, 

2014. - 214 с. 

5. Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим основам неорганической 

химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 187 с. 

6. Шрайвер Д., Эткинс П. Бейорганикалық химия : екі томдық : оқулық / 

ауд. А.И. Ниязбаева, Р.Г. Рысқалиева.- Алматы, 2013.- Т. 2.-688 бет. 

7. Свердлова, Н.Д. Общая и неорганическая химия : экспериментальные 

задачи и упражнения: учеб. пособие для вузов, 2013. 

8. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. Кулажанов, 

М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с. 

9. Нұрахметов Н.Н. Тәшенов Ә.К. Бейметалдар химиясы : оқулық ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-432 бет. 

10. Жүсүпова Ғ.Е., Әбілов Ж.Ә. Биоорганикалық химия : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бӛлім.- 174 бет. 

11. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений : учеб. пособие для агроном. спец. / В. М. Басов, Т. В. 

Ефремова. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 237 с.  

12. Карбозова Р.Д. Фитопатология : оқулық. – Алматы : ЖШС РПБК 

«Дәуір», 2014. – 312 бет. 

13. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары : оқу құралы. – Қарағанды : 

ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 284 бет. 

14. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер : оқулық.- Толық.., 3-ші бас.- Астана : Фолиант, 2012.-528 бет. 



 

15. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 2014. 

– 124 бет. 

Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с. 

16. Игисинова Ж.Т. Ӛсімдіктер анатомиясы және морфологиясынан 

зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2016.-85 бет. 

17. Сыбанбеков К.Ж., Тӛреқұлова К. Жасуша әлеміне саяхат : оқу құралы 

/ К.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел Баспасы, 2015.-75 бет. 

18. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

19. Мырзағалиева А. Б.Ботаникалық ресурстану : оқу құралы. - Ӛскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

20. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы /  Б. М. 

Силыбаева, Ж. К. Байғана, Н. Ш. Карипбаева, В.В.Полевик.- Семей : 

Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

21. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

22. Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Аналитической химии, AH 

Ответственный за модуль Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов 

периодической системы, Качественные реакции анионов и катионов 

Содержание модуля Качественные реакции анионов и катионов, Количественный анализ 

Результаты обучения знание и понимание: основных понятий и определений законов и 

закономерностей аналитической химии, основы качественного и 

количесвенного анализа, применение их к конкретным задачам; 

умение использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин; проводить химический эксперимент с использованием 

определенных методик, делать выводы в ходе эксперимента, уметь 

проводить математическую обработку результатов анализа  

владеть навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях для решения типовых задач,   

навыками самостоятельной работы с литературой. 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных 

знаний; 

Форма итогового контроля Экзамены 3,4 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 2011.- 

474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 



 

учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.- 2-е изд., 

стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 

учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.- 2-е изд., 

стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая 

химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. 

Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. Вершинин, 

И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және ғылым 

министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде ұсынады.- 

Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Химико – биологический, HB 

Ответственный за модуль Карменова Б.К., Кабатаева Ж.К., Абылкасова Г.Е., Даутова З.С. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7 (12)  

Форма обучения Очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс биологии, Неорганическая, аналитическая химия 

Содержание модуля Зоология, Органическая химия 

Результаты обучения знание и понимание: анатомических и морфологических строений 

животных организмов, биологические основы классификации 

зоологических обьектов на латинском языке; строения свойств и  

номенклатуры органических соединений, типов связей, промежуточных 

частиц в органических реакциях. Электронные эффекты, типы, 

механизмы органических реакций для каждого класса соединений, 

структуру, строение, свойства основных классов органических 

соединений, а также их применение; 

применение знаний и понимания: применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе:  умения в области обучения, которые необходимы 

для продолжения обучения с высокой степенью автономности; 

Форма итогового контроля Экзамены 3,4 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: Учеб. для вузов / В. М. 

Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова.- 7-е изд.- М.: Academia, 

2012.- 448 с. 

2. 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 бӛлімдер. 

3. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак-нің бакалавлары мен магистранттарына 

арналған оқу құралы: 2 бӛлім.- Алматы : Эверо, 2014.- 1-ші бӛлім. - 400 

бет. 



 

4. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : оқу 

құралы : 2- бӛлім.- Алматы : Эверо, 2017.- 2-ші бӛлім.- 268 бет. 

5. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар алуантүрлілігі 

және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2009.- 248 бет. 

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

зертханалық жұмыстары : оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : 

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

7. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: учеб. 

пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 113с. 

8. Органическая химия: учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный курс.- 

2010- 592 с. 

9. Органическая химия: учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 

2010.- 638 с. 

10. Даутова З.С. Органикалық синтез: оқулық / З. С. Даутова, Р.А. 

Таженова.-Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2016.-144 бет. 

11. Дәуітова З.С. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттерге органикалық 

химия пәні арқылы экологиялық білім беру әдістемесі : оқу-әдістемелік 

құрал.- Кӛкшетау : Келешек-2030, 2009.- 164 бет. 

12. Даутова З.С. Органикалық химиядан практикум :  оқу-әдістемелік 

құрал / З. С. Даутова.- Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы, 2013.-100 бет. 

13. Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен есептері : оқу 

құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.- Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы, 

2013.-164 бет. 

14. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных органических 

молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 

15. Сборник задач по органической химии: учеб. пособие для вузов / В. 

Я. Денисов  и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 544 с. 

16. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической химии: 

учебно - метод.  пособие для вузов / В. А. Резников. - 2-е изд., стер. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 288 с. 

17. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. Хаханина, 

Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с. 

18. Бейсебеков М.Қ., Әбілов Ж.Ә. Органикалық химия (биоорганикалық 

химия элементтерімен): оқулық .- 2-ші бас.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-338 бет. 

19. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясының 

теориялық негіздері: жоғары оқу орындарының химия мамандықтарында 

кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын студ. арналған оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 бет. 

20. Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2011.-

144 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Биохимический, Bh 

Ответственный за модуль Ескалиев А.С., Кабатаева Ж.К. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьные курсы математики и биологии, аналитическая, органическая 

химия 

Содержание модуля Биохимия с основами молекулярной биологии, Основы биометрии 

Результаты обучения 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: применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе:  умения в области обучения, которые необходимы 

для продолжения обучения с высокой степенью автономности; 

Форма итогового контроля Экзамены 5 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Бейсебеков М.Қ., Халменова З.Б. Биохимия негіздері және 

биологиялық белсенді жүйелер синтезі: оқу-әдістемелік құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-50 бет. 

2. Биохимия: учеб. для вузов / [В. Г. Щербаков и др] ; под ред. В. Г. 

Щербакова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 472 с. 

3. Қыдыржанова А.А. Биологиялық химия: оқулық.- Қарағанды : Ақнұр, 

2012.-380 бет. 

4. Сейтембетов Т.С., Тӛлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.  Биологиялық 

химия : оқулық / жалпы ред. бас. С.М.Әдекенов.-Алматы : Эверо, 2014.-

422 бет. 

5. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы : оқу құралы. - 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

6. Тұртабаев С.Қ., Кабдрахимова А.К., Еримова А.Ж. Биохимия 

негіздері : оқулық биология мамандықтарының студ. арналған.- Алматы: 

Дәуір, 2012.- 336 бет. 

7. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-

303 бет. 

8. Ӛтесінов Ж. Эмбирология, биометрия, биофизика: оқу құралы. – 

Алматы : Эверо. Т. 1. -2016. -332 бет. 

9. Аубакиров Х.Ә. Биометрия: оқулық.- Алматы: Дәуір, 2011.-408 бет. 

10. Бегімқұл Б.К. Биометрия: оқулық.- толық. және қайта ӛңд. 2-ші бас.- 

Алматы: Нур-Принт, 2014.-347 бет. 

11. Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж.,Даулетбаева С.Б. Биологиялық 

статистика: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-102 бет 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Естественно-научный, EN 

Ответственный за модуль Павлов А.М., Зұлқаршын П., Кайсанова Т.Т. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 5 

Количество кредитов 8 (9)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс физики, математики, школьный курс биологии. 

Педагогика. Психология 

Содержание модуля Физиология развития школьников, Физика с основами высшей 

математики 

Результаты обучения знание и понимание: основных понятий и определений законов и 

закономерностей физики, математики и физиологии развития 

школьников; 

умение использовать полученные знания при изучении других учебных 



 

дисциплин; проводить химический эксперимент с использованием 

определенных методик, делать выводы в ходе эксперимента, уметь 

проводить математическую обработку результатов анализа  

владеть навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях для решения типовых задач,   

навыками самостоятельной работы с литературой. 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных 

знаний; 

Форма итогового контроля Экзамены 1,2 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. -  2017. - 373 с. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 1: Организм человека, его регуляторные 

и интегративные системы. -  2017. - 447 с. 

3. Қалкенова Б.Ж. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты 

физиология және гигиена : оқу құралы, 2015. 

4. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического бак. : в 

2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. Т. 1: Опорно-двигательная и висцеральные системы. - 2017. - 

373 с.  

5. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического бак.: в 

2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные системы. - 2017. - 

373 с. 

6. Физиология человека и животных: учеб. для вузов / под ред. Ю. А. 

Даринского, В. Я. Апчела. - М. : Академия, 2011. - 443 с. 

7. Адам анатомиясы: оқулық / М. М. Дайырбекова. - Алматы :Нур-

Принт, 2010. 

8. Тәнтану (Адам анатомиясы): оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі  ЖОО студенттеріне оқулық ретінде ұсынған / А. Ерназаров. 

- Астана : Фолиант, 2015. 

9. Адам анатомиясы: кредиттік технология негізінде құрастырылған: 

[оқу құралы] / Ә. О Кузенбаева. - Алматы: Эверо. 1-ші кітап. - 2016. 

10. Тӛлеуханов С. Т., Торманов Н. Адам физиологиясы: оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен, 2010. 

11. Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы: оқу 

құралы / С. Ордабеков, Б. Қ. Абдрақов, Г. Қ. Ахауова. – қайта ӛңделіп 

толық. 2-ші бас. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

12. Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / В. С.Шипачев.- 

10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с. 

13. 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.  

14. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / Б. А. Горлач. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

15. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование: учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. 

Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 352 с. 

16. Мусин А. Т. Математика 1: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 312 бет. 

17. Мусин А. Т. Математика 2: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 392 бет. 

18. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу құралы.- 



 

Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

19. Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: оқулық.-Алматы: Экономика, 

2013.-890 бет. 

20. Тойбаев С. Н. Теоретическая и прикладная механика: учебник / 

С.Н.Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-во образования и науки РК. - Алматы, 

2014. - 360 с. 

21. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике: учеб. пособие / Т. Ш. 

Саликбаева. - Алматы, 2014. - 144 с. 

22. Браже, Р. А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А. Браже. 

- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

23. Павлов, А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. пособие / 

А. М. Павлов ; М-во образования и науки РК, ВКГУ . - Усть-

Каменогорск, 2011. - 222 с. 

24. Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері: оқу құралы.- 

Алматы: ҚазҰТУ, 2012.-217 бет 

25. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Психолого-педагогический, РР 

Ответственный за модуль Дюсенбаева А.Т., Губайдулина Г.Н., Сыздыкова Г.Т., Турарова Г.У. 

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Для изучения дисциплины студенту необходимо знать материал 

школьной программы по классическим гуманитарным дисциплинам: 

литературе, истории, мировой культуре и искусству, а также 

естественно-научным дисциплинам: анатомии и физиологии человека. 

Необходимо владеть общеучебными умениями: составление 

развернутого и краткого конспекта, простого и сложного плана, работа с 

библиографическими источниками, написание рецензий и аннотаций. 

Студент должен уметь совершать мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, сопоставление, абстрагирование, индукция, дедукция 

и др. 

Содержание модуля Педагогика, Психология 

Результаты обучения знать основные понятия, категории педагогической науки, сознательно 

использовать их в организации и анализе целостного педагогического 

процесса; теоретические основы, историю и перспективы развития 

системы образования в условиях обнавленного содержания обучения. 

уметь проявлять инициативу к инновациям в педагогической 

деятельности; системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции. 

владеть радиционными и новыми технологиями обучения и воспитания 

детей; навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных 

знаний; 

Форма итогового контроля Экзамен 3 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Игібаева А.Қ., Дюсенбаева А.Т. Жоғары мектеп педагогикасы: оқу 

құралы.- Ӛскемен, 2013.-147 бет. 

2. Бӛрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар: оқулық.-Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының 



 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

3. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы: Отан, 2015.-293 

бет. 

4. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі 

оқыту технологиялары: оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет. 

5. Педагогика: оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет. 

6. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы: оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 

2013.-432 бет. 

7. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме 

түріндегі педагогика : оқу құралы. - Ӛскемен: ШҚМУ баспасы, 2013.- 

170 бет. 

8. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к преподаванию и 

учению : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорск: Берел, 2016.- 261 с. 

9. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері: 

оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет. 

10. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и 

методологические основания: [учеб. для вузов : в 2 кн.] / О.Е.Баксанский, 

В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология познания.- М. : 

ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 

11. Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / Н.П.Рапохин.- 

М.: ФОРУМ, 2014.- 432с. 

12. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар мен 

тапсырмалар): оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 б. 

13. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-ші 

бас.- Астана : Фолиант, 2016. 

14. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет. 

15. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2014.-249 бет. 

16. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу 

құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.-118 бет. 

17. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар 

бала психологиясы : оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 
Название модуля и шифр Педагогический менеджмент, РМ 

Ответственный за модуль Паньшина Т.В., Козыбаева А.К., Губайдулина Г.Н.,  

Тип модуля Обязательный модуль по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Педагогика, Психология, Физиология развития школьников. 

Содержание модуля Менеджмент в образовании, Теория и методика воспитательной работы, 

Технологии критериального оценивания 

Результаты обучения знание и понимание:  основ профессиональной педагогики и 

педагогической деятельности; 

применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

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;; 

Форма итогового контроля Экзамены 4 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 



 

Литература 1. Егоршин, А. П. Менеджмент образования: учеб. пособие / 

А.П.Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Н.Новгород : 

НИМБ, 2013. - 464 с 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент: оқу құралы / 

А.Қ.Дүйсенбаев. - Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

3. Педагогический менеджмент и управление современной школой / В. 

К. Омарова [и др.] ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. - 

Алматы:  [б. и.], 2014. - 252 с. 

4. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В.П. Сергеевой.- 

4-е изд.- М.: Академия, 2013.- 368с. 

5. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы : учеб.-метод пособие 

для вузов / Т. Г. Сумина.- М. : Академия, 2014.- 192 с. 

6. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании: учеб. пособие 

/ В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 248 с. 

7. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических исследований: 

учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

8. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: оқулық / 

Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет. 

9. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім берудегі 

инновациялық технологиялар: оқу  құралы.- Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 2014.-152 бет. 

10. Омарова, В. К. Профориентационная работа в условиях профильного 

обучения: учеб. пособие / В. К. Омарова, Р. Н. Демиденко ; М-во 

образования и науки РК ; ПГПИ. – Алматы, 2014. - 232 с. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный, Pkom 

Ответственный за модуль Аубакирова Р.А., Оразова С.С., Смаилова Ж.У. 

Тип модуля Общеобразовательный обязательный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Школьный курс английского языка, школьный курс химии, школьный 

курс казахского, русского языка.Психология, Менеджмент в 

образовании, Теория и методика воспитательной работы, Педагогика. 

Содержание модуля Профессиональный казахский (русский) язык, Профессионально-

ориентированный иностранный язык, Инклюзивное образование 

Результаты обучения знание и понимание основ нравственного, гражданского, правового, 

трудового и других видов воспитания и самовоспитания; 

применение знаний и понимание: владеть методами, в том числе 

интерактивными, взаимосвязанного обучения языку и культуре; 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся организации учебного процесса в 

области преподавания иностранных языков на разных этапах 

возрастного и индивидуального развития; 

умения в области общения: владеть культурой педагогического 

общения. 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать современные теории, методы, формы и способы организации 

учебного процесса 

Форма итогового контроля Экзамены 5,6 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі: 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының сырттай 



 

бӛлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған): оқу құралы.- 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

3. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих с 

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

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

5. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

6. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. Ермакова В. И. Русский язык: учебное пособие  / В. И. Ермакова ; М-

во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с. 

8. Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu: deutsch im Alltag lehr-und 

Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. 

Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2013. - 256 p. 

9. Murphy, R. Essential Grammar in Use: 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. 

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

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

11. 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. 

12. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік: оқу құралы .- Ӛскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-180 бет. 

13. Physical and Inorganic Chemistry / J. Barthel/-[репринт. изд. 1983 г.].- 

Berlin : Springer – Verlag, [2016].- 195 p. 

14. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2014]. - 176 р. 

15. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2016]. - 176 р. 

16. Арнайы педагогика  : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - Қарағанды : 

ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет. 

17. Инклюзивті білім беру негіздері: оқу құралы / А. Искакова [және т. 

б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет. 

18. Жубакова, С. С. Теория и практика инклюзивного образования: учеб. 

пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 с. 

19. Жубакова, С. С. Инклюзивное образование: учебно-метод. пособие / 

С. С. Жубакова, Б. С. Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 100 с. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Методический, Met 

Ответственный за модуль Афанасенкова И.В., Даутова З.С., Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 12 (20)  

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Общая химия, теоретические основы неорганической химии, 

органическая, физическая химия. 

Содержание модуля Организация школьного химического эксперимента, Методика 

проведения школьного химического эксперимента, Решение задач по 

общей химии, Методика обучения школьников решению расчетных 



 

задач 

Результаты обучения знание и понимание: роли эксперимента в познании, технику 

безопасности и основные принципы проведения демонстрационных 

опытов 

применение и понимание: проводить лабораторные работы и 

практических занятия  

иметь навыки: владеть техникой и методикой химического 

эксперимента; навыками руководства процессом обучения учащихся 

знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся организации учебного процесса в 

области преподавания иностранных языков на разных этапах 

возрастного и индивидуального развития; 

умения в области общения: владеть культурой педагогического 

общения. 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать современные теории, методы, формы и способы организации 

учебного процесса 

Форма итогового контроля Экзамены 7 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл общеобразоват.школ. 

/ Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, К.М.Джексембина, - Алматы: 

Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – Алматы: 

Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник для 

7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. пособие / 

А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня основного 

среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня общего  

среднего образования (10-11классы общественно-гуманитарного и 

естественно-математического направлений) общеобразовательной 

школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 

9. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / Н. 

Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

10. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-практ. 

Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова.- 14-е 

изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

11. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

12. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің ғылыми 

кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. Ибатаев. - 

Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

13. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Ӛрлеу», 2013. – 141 бет. 

14. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай тест 

есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 



 

 

Название модуля и шифр Физико-химический, FH 

Ответственный за модуль Афанасенкова И.В., Тантыбаева Б.С., Мукажанова Ж.Б., Медеубаева 

Б.З., Аубакирова Р.А., Оразова С.С.  

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 14 

Количество кредитов 14 (24)  

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Изучение дисциплины должно базироваться на  знаниях в области 

математических, химических и физических дисциплин. 

Содержание модуля Физико-химические методы анализа, Химическая технология, 

Электрохимические методы анализа, Физическая и коллоидная химия 

Результаты обучения знание и понимание классификаций технологических процессов, 

основных технологических понятий; основные химико-технологические 

процессы и реакторы различных систем; важнейшие химические 

производства, физико-химические основы их осуществления в 

промышленности; технологию производства органических и 

неорганических веществ. 

понимание и применения знаний: Умение составлять уравнения 

материального и теплового балансов; давать характеристику различным 

химико-технологическим процессам; использовать законы химической 

кинетики при выборе технологического режима.Иметь навыки 

производства расчетов, связанных с производительностью химико-

технологических процессов, расходными  коэффициентами, выходом 

продукта и степенью превращения; составления отчета по лабораторной 

работе, включающие расчеты по приготовлению растворов, взятию 

навесок исходных веществ и т.д., работы со справочной и научной 

литературой. 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся организации учебного процесса в 

области преподавания иностранных языков на разных этапах 

возрастного и индивидуального развития; 

умения в области общения: владеть культурой педагогического 

общения. 

навыки обучения или способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать современные теории, методы, формы и способы организации 

учебного процесса 

Форма итогового контроля Экзамены 6 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева и 

В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 416 с. 

4. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық және коллоидтық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен.-Алматы : Дәуір, 

2011.- 488 бет. 

5. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. Оразова; 

М-во науки и образования РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2008.- 

183 с. 

6. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов в 

гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. Бирман, М. 

З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с. 

7. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 



 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 507 

с. 

8. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / Ю. 

Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 304 с. 

9. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-Ӛңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 296 

бет. 

10. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және химиялық 

аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы : оқулық / 

ауд. З,А, Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 

11. Қайырбеков Ж.Қ., Әубәкіров Е.А., Мылтықбаева Ж.К. Жалпы 

химиялық технология: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

244 бет. 

12. Химиялық технология негіздері: оқулық / Ы.Қ. Тойбаев, Қ. А. 

Жұбанов, Ү.Ә.Садықов, Ә.Қ.Қоқанбаев, Ж.Х.Ташмұхамбетова ; ҚР Білім 

және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Дәуір, 2011.-296 бет. 

13. Хейфец, Л. И Химическая технология. Теоретические основы: учеб. 

пособие для вузов / Л. И. Хейфец, В. Л. Зеленко. - М.: Академия, 2015. - 

464 с.  

14. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының студенттеріне 

арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - Астана : Фолиант, 

2013. - 256 бет. 

15. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 2011. - 

296 бет. 

16. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- Тау 

с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., Бектуров А. Б. 

// Ученые зап. Кзыл-Ординского пед. ин- та.- Кзыл- Орда, 2001. 

17. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие / Ю. 

К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. Кабдрахманова.- 

Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Экологический, Eko 

Ответственный за модуль Абылкасова Г.Е., Даутова З.С., Оразова С.С., Мукажанова Ж.Б., 

Карменова Б.К., Абилова М.С. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 18 

Количество кредитов 18 (30)  

Форма обучения Очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Общая, неорганическая, аналитическая, физическая химия, введение в 

биологию 

Содержание модуля Экологическая химия, Химия почв, Контроль состояния природной 

среды и экологический мониторинг, Физиология растений и животных, 

Химия природных соединений и экспертиза органических и 

биоорганических молекул, Химия природных соединений 

Результаты обучения знание и понимание:  основных научных трендов в экологической 

химии и химии природных соединений; 

применение знаний и понимания: применение ситематического 

подхода в учебном процессе;  

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных 



 

знаний; 

Форма итогового контроля Экзамены 5,6 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы, жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет. 

2. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. Т.И.Хаханиной.- 

М.: Юрайт, 2010.- 129 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-99 

бет. 

4. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для вузов / 

О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 

160 с. 

5. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

6. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 

университеті, 2014.-284 бет. 

7. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342 с. 

8. Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. Тонкопий, Н. П. 

Ишкулова, Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева.- Алматы: Экономика, 

2011.- 378 с. 

9. Экология: Учеб. пособие / под ред. А. В. Тотая.- М.: Юрайт, 2011.- 

407 с. 

10. Экологический мониторинги экологическая экспертиза: учеб. 

пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. 

: ИНФРА - М, 2013. - 304 с. 

11. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. 

пособие для вузов / И. О.  Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 

12. Бигалиев, А. Б. Общая экология: учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 162 с. 

13. Маринченко А. В. Экология: учеб. пособие / А. В. Маринченко.- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2010.- 328 с. 

14. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг : учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Гераськина, Е. И. 

Сарапульцевой. - М. : Академия, 2010. - 207 с. 

15. Биология с основами экологии: учеб. для вузов / под ред. А. С. 

Лукаткина. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 397 с. 

16. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу құралы.- 

Астана : Фолиант, 2015.-144 бет. 

17. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Ӛскемен : 

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

18. Бигалиев А. Б. Биоэкология: оқулық. - Алматы : Эверо, 2013. - 276 

бет. 

19. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 4-е, доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 

510 с. 

20. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; под 

ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

21. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы, 2016. - 144 бет. 

22. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- М.: 

КолоС, 2008.- 118 с. 

23. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

24. Даутканова Д. Р. Азық -түлік ӛндірісінің ғылыми негіздері: оқу 



 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - Алматы : 

Альманах, 2016. - 116 бет. 

25. Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік ӛнімдерінің жалпы технологиясы: оқу 

құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 бет. 

26. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-

303 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Эволюционный, Е 

Ответственный за модуль Абилова М.С., Китапбаева А.А., Шаихова Б.К., Ныкмуканова М.М. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 12 (20)  

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание модуля Общая генетика, Генетика с основами селекции, Эволюционное учение, 

Инновационные подходы в преподавании химии и биологии 

Результаты обучения знание и понимание: основ происхождения жизни, распростронение и 

их биоразнообразия живых организмов, химические и экологические 

аспекты экспертизы органических и биоорганических молекул, контроль 

состояния природной среды и мониторига; 

применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве; 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты 

своих исследований; 

способности к учебе: готовность и способность к самообразованию; 

Форма итогового контроля Экзамены 7 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: оқулық. 

– Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 

лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 

5. Тӛлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Ӛтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық жұмыстар 

және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

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

10. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 2014. 

– 124 бет. 

11. Ордабеков С. Теориялық биология: дәрістер жинағы / С. Ордабеков, 

Г. Қ. Ахауова. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 232 бет. 

12. Бердібаева Ж. Ш. Биология негiздерi. Тәнтану, генетика және 

селекция, эволюциялық ілім, экология: оқу құралы / Ж. Ш. Бердібаева. - 

Ӛскемен : ШҚМУ Баспасы.- 2-ші бӛлім. - 2016. - 299 бет. 

13. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: Академия, 



 

2012.- 368 с. 

14. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176 с. 

15. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов / М. 

А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Академия, 2014.- 336 с. 

16. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі: оқулық.- 

Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2014.-224 бет. 

17. Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың инновациялық 

әдістемелері: оқу құралы / Н. Торманов және т. б. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 281 бет. 

18. Құрманәлиев М. Қ. Химияны оқытудың қазіргі технологиялары: оқу 

құралы / М.Қ.Құрманәлиев. - Алматы: Альманах, 2016. - 270 бет. 

19. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 

2013.-260 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Эколого-биологический, EB 

Ответственный за модуль Игисинова Ж.Т., Комекова Г.К., Шарипханова А.С., Абилова М.С., 

Туктасинова А. 

Тип модуля Модуль по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 12 (20)  

Форма обучения Очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Зоология, ботаника, биометрия 

Содержание модуля Микробиология и вирусология, Микробиология с основами 

биотехнологии, Биология и экология растений и животных, Цитология, 

гистология и эмбриология 

Результаты обучения знание и понимание: на уровне представлений: 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 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 мир деревьев, изменение 

экологических систем биосферы; 

применение знаний и понимания: уметь использовать теоретические: 

принципы и методы экологии растений и животных; практические: 

проводить эксперимент с растениями (деревьями) и животными; иметь 

навыками, позволяющими выполнять требования по технике 

безопасности; навыками работы с растительными и животными 

объектами; приемами и методами 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. 

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; 

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. 

Форма итогового контроля Экзамены 7 семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Алимарданова М.К., Сыздыкова Л.С., Абдикалиева Б.Е. Кӛкӛніс, 

жеміс-жидектердің микробиологиясы: оқулық.- Астана: Арман-Пв, 

2011.- 198 бет. 

2. Микробиология: оқулық / Бұлашев А. және т.б. – Астана : Фолиант, 

2014. – 384 бет. 

3. Микробиология және вирусология. Жеке бӛлімі: оқу құралы / 

Ү.Т.Арықпаева, Г.Д.Асемова, Қ.Х.Алмағамбетов және т.б.- Алматы: 

Нур-Принт, 2009.-199 бет. 

4. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А.Л. Ивчатов, 

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

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

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

6. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, И. 

Б. Котова.- М.: Академия, 2012.- 384 с. 

7. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 250 с. 

8. Әлмағамбетов Қ.Х., Байдүсенова Ә. Ӛ., Мұхаметжанов Қ. М. 

Микроорганизимдер биотехнологиясы: оқу құралы.- Астана, 2008.- 240 

бет. 

9. Глейзер А.Н., Никайдо Х. Микроағзалық биотехнология : 

қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары: оқулық.- Алматы, 

2013.-715 бет. 

10. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология негіздері : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-125 бет. 

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

және тӛмен сатыдағы ӛсімдіктер биотехнологиясы: оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. 

12. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер: оқулық.- 

Алматы: Бастау, 2013.-200 бет. 

13. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы. Ӛскемен: ШҚМУ. - 2011. 

- 212-б. 

14. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие для 

вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- М.: МГУ, 2011.- 800с. 

15. Илюхин Г. Справочник агронома по защите растений и 

агроэкологии: учеб. пособие / Г. Илюхин, Г. Рябинина.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 176с. 

16. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; под 

ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

17. Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Введение в экологию растений: 

учеб. пособие для вузов, 2011 

18. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

19. Сыбанбеков Қ. Ж. Жасуша әлеміне саяхат: оқу құралы / 

Қ.Ж.Сыбанбеков, К. Тӛреқұлова. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 75 бет 

20. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 260 бет. 

21. Викторова, Т. В. Биология: учеб. пособие для мед. вузов / 

Т.В.Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 с. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Аксиологический, А 

Ответственный за модуль Шаихова Б.К., Тантыбаева Б.С., Абилова М.С., Туктасинова А. 



 

Тип модуля Модуль по выбору, выходящий за рамки квалификации 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 5 

Количество кредитов 5 (9) 

Форма обучения Очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Неорганическая, аналитическая, органическая химия, латинский язык, 

зоология беспозвоночных 

Содержание модуля Избранные главы неорганической химии, Биология клетки 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой дисциплины; 

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:   проявление собственных умений и навыков в 

области самообразования, умение приобретать и сохранять знания. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения кредитов Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия: учеб. пособие для вузов / 

Т.И.Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М.: Юрайт, 2011. - 

287 с. 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық оқулық / 

қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- Алматы, 2012.- 756 

бет. 

3. Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков М.Б., Тәшенов Ә.К. Бейметалдар 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-458 бет. 

4. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

5. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 260 бет. 

6. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология негіздері: оқу құралы. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2009. - 125 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 
Название модуля и шифр Дополнительный модуль, ДП  

Ответственный за модуль Амренова А.К., Кругликова М.В. 

Тип модуля Дополнительный модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 8 (14) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2,3,4 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля нет 

Содержание модуля физическая культура, основы информационной культуры 

Результаты обучения Знать: основы физической  культуры  и  спорта, физического  

воспитания, самовоспитания и самообразования, физического развития,  

физической и функциональной подготовленности, психофизической 

подготовленности, профессиональной направленности физического 

воспитания;  

Уметь: использовать средства и методы физической культуры в развитии 

и формировании основных физических качеств; 

Иметь навыки:  владения жизненно важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); средствами 

физической культуры для развития отдельных физических качеств; 

Форма итогового контроля зачет 



 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ  

Продолжительность модуля 1,2,3,4 семестр 

Литература 1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учеб.  для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.- 11-е изд., стереотип.- 

М. Академия, 2013.- 480 с. 

2. Бекнурманов Н. С. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы: оқу 

құралы . - Алматы: Эверо, 2016. - 112 бет. 

3. Марчибаева, Ұ. С. Дене шынықтыру: оқу-әдістемелік құрал құрал / 

Ұ.С. Марчибаева. - Алматы: Эверо, 2017. - 112 бет. 

4. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учеб. пособие для вузов / Ю. П. Кобяков. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. - 252 с. 

5. Сихымбаев Қ.С. Жоғары оқу орындағы дене тәрбиесі: оқу құралы.- 

Алматы, 2014.-285 бет. 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 

2011.- 521с. 

7. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

 

 



 

MODULAR DIRECTORY 

 

Module name and cipher Social - political, OP 

Responsible for the module Ramazanova A.C., Abilmazhina A.M., Kazbekova A.T., Uskembay A.A., 

Sitnikova E.S. 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 7 

Amount of credits 7 (12)  

Form of education Full-time 

Semester 1,2 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School course in geography, world history, mathematics, social studies, Man 

and society, law. 

Module Contents Basics of Law, Modern History of Kazakhstan, Basics of Economics  

Learning outcomes knowledge and understanding: understanding of the scientific picture of the 

world, the foundations of social, social and cultural phenomena; 

application of knowledge and understanding: value-semantic orientation in 

the world: the values of being, life; values of culture, science; production; the 

history of civilizations, their own country; religions; 

expression of judgments: search, selection, systematization, analysis, 
information processing, evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: the formation of tolerance, ethnic identification, the 

ability to adapt to a multicultural society, to respect the interests of 

representatives of other nations, religions; 

learning ability: knowledge structuring, situational-adequate knowledge 

updating, expansion, increment of accumulated knowledge; 

Form of final control Exams 1,2 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 

2014. - 120 бет. 

2. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 

3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет. 
3. Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" 

баспасы, 2015. - 152 бет. 

4. Қошқарбаев, Е. Е. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. 

5. Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана: учеб. для вузов / 

С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 2013. - 

358 с. 

6. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана: учеб.  для вузов / Ж. О. 

Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. 

7. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: учебник / С. К. 

Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 2016.- 288с. 
8. Аминов, Т. М. Современная история Казахстана: [учеб. пособие] / Т. 

М. Аминов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :Бастау, 2017. - 456 

с. 

9. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.- 496 бет. 

10. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): оқу 

құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет. 

11. Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы: оқу құралы / Т. М. Әминов. 

- Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет. 

12. Аяган Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014): научно-попул. 

изд. /Б. Г. Аяган, А. М. Ауанасова, А. М. Сулейменов.- Алматы: 

Атамура, 2014.- 368 с. 
13. Долгополов А.Б. Қазақстан тарихынан таңдамалы дәрістер : оқу 

құралы.- Алматы : Эверов, 2014.-164 бет. 

14. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: ИД ФОРУМ, 



 

ИНФРА-М, 2013.- 368с. 

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

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

Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 144с. 

16. Казиева, А. Н. Основы экономической теории: учеб. пособие / А. Н. 

Казиева. - Алматы : Book Plus, 2013. - 206 с. 

17. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : 

учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика, 2015.- 300 с. 

18. Рахметулина Ж. Б. Основы экономической теории в схемах и 

таблицах: учебно-методическое пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Усть-
Каменогорск: ВКГУ, 2013.- 84с. 
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Module name and cipher Communicative, Kom 

Responsible for the module Khan G.O., Abdrakhmanova M.K., Ibrayeva M.K., Poltorzhitskaya G.I. 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 12 (20)  

Form of education Full-time 

Semester 1,2 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School course of Kazakh (Russian) language (level A1, A2), Foreign language 

(level A1, A2) 

Module Contents Kazakh (Russian) language, Foreign language 

Learning outcomes knowledge and understanding: languages, ability to conduct oral and 

written dialogue, monologue, business correspondence. 

application of knowledge and understanding: through the formation of 

communicative communication techniques; 

expression of judgments: search, selection, systematization, analysis, 
information processing, evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and communicative 

interaction with society, team, group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills in the field of self-

education, the ability to acquire and maintain knowledge, as well as develop 

and use them rationally 

Form of final control Exams 1,2 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих с 

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

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

2. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 6-е изд., 
перераб. - Алматы: ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 

3. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. 

4. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы: Эверо, 2014. - 170 с. 

5. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 

бет. 

6. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений ун-
тов (бакалавриат) / под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.-2-е 



 

изд.-Алматы, 2009.-217 бет. 

7. Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку 

студентов отделения "Иностранные языки": (на материалах 

страноведения) / Т. А. Саутова ; Управление образования СКО; Сев.-Каз. 

ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

8. 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.- 319 p. 2015 

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

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015 
10. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. Deutsch 

als Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau 

C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. 

- 224 p. + Прил. : Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel 

(35 p.)+ CD-ROM. 2014 

11. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 
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Module name and cipher Informational, Inf 

Responsible for the module Kubentaeva S.N., Seytembetov E.Zh., Zhirenova A.T., Aubakirova R.A., 

Orazova S.S. 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 9 

Amount of credits 9 (15)  

Form of education Full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School course of computer science, foreign language, history, people and 

society; knowledge of world history, history of Kazakhstan, cultural studies, 

ethnopsychology, ecology, fundamentals of economic theory, inorganic 

chemistry, physical chemistry 

Module Contents Information and Communication Technologies (in English), Philosophy, 

Chemical Industry of Kazakhstan 

Learning outcomes knowledge and understanding: of one's place in the information 

environment; search, selection, systematization, analysis, information 

processing, evaluation of its usefulness; 
application of knowledge and understanding: through the formation of 

communicative communication techniques; 

expression of judgments: search, selection, systematization, analysis, 

information processing, evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future for solving educational tasks in the context of updated 

education content; 

communication skills: skills and habits of social and communicative 

interaction with society, team, group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills in the field of self-

education, the ability to acquire and maintain knowledge, as well as develop 

and use them rationally 

Form of final control Exams 3,4 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 
classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2011.- 521с  



 

2. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К, 2011. - 318 с. 

4. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd 

edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. 

5. Baimukhamedov M. F. Information systems / M. F. Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. 
6. 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 1 : textbook. - 2017. - 586 с 

7. 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. 

8. Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming: textbook / A. 

Seiketov ; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - 

Almaty :  [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 
2016. - 288 p. 

9. Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Г. И. 

Иконникова, В. П. Ратников, В. В. Юдин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2013.- 575с. 

10. Хасанов, М. Ш. Философия: оқулық / М. Ш. Хасанов. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 411 бет. 

11. Балашов, Лев Евдокимович. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2014. - 612 с. 

12. Петрова, В. Ф. Философия: учебник / В.Ф. Петрова, М. Ш. Хасанов. - 

Алматы : Эверо, 2014. - 478 с. 

13. Мырзалы, Серик. Философия / С. Мырзалы ; М-во образования и 

науки РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 448 с. 
14. Хрусталев Ю. М. Философия : учеб. для вузов / Ю. М. Хрусталев.- 4-

е изд., стереотип.- М. : Академия, 2014.- 320 с. 

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

Қарағанды : Ақнұр, 2013.-302 бет. 

Хасанов М.Ш., Петров В.Ю., Джаамбаева Б.А. Философия: оқулық.- 

Алматы : Эверо, 2014.-411 бет. 

16. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической промышленности 

Республики Казахстан: моногр. / А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 150 

с. 

17. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 
химиялық технология және экология мамандықтарының студенттеріне 

арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - Астана : Фолиант, 

2013. - 256 бет. 

18. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 2011. - 

296 бет. 

19. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- Тау 

с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., Бектуров А. Б. 

// Ученые зап. Кзыл- Ординского пед. ин- та.- Кзыл- Орда, 2001. 

20. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие / Ю. 

К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. Кабдрахманова.- 
Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 
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Module name and cipher Scientific Methodical, NM 

Responsible for the module Shaikhova B.K., Tantybaeva B.S., Sharipkhanova A.S., Abilova M.S., 



 

Afanasenkova I.V., Nymukanova M.M. 

Module Type Required module for the specialty 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 8 

Amount of credits 8 (14)  

Form of education Full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Pedagogy, psychology, higher mathematics, physics 

Module Contents Methods of teaching chemistry, Methods of teaching biology, Organization 

and conduct of research 

Learning outcomes knowledge and understanding: the basics of professional pedagogy and 

pedagogical activity; 

application of knowledge and understanding: in the professional space; 

expression of judgment: perform tasks in accordance with specified standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 
learning ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control Exams 5,6 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Update date 1.  Химия : жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық.- 

Өңд., толық. 2- бас. /Н. Нұрахметов, К. Сарманова, К. Жексембина; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Мектеп, 2009.-208 бет. 

2. Жұмаділова Р., Әлімжанова С. Химия : жалпы білім беретін мектептің 

қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық 

/ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Өңд. Толық. 2-ші бас.-

Алматы : Мектеп, 2011.-208 бет. 

3. Нурахметов , Н. Н. Химия: метод. руководство : пособие для учителей 

10 кл. общественно-гуманитар. общеобразоват. шк. / Н. Н. Нурахметов, 

К. Б. Бекишев, Н. А. Заграничная. - 2-е изд. - Алматы : Мектеп, 2010. - 92 
с. 

4. Тантыбаева Б.С. Химиядан студенттер білімін бақылау : монография.- 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.-118 бет. 

5. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: Академия, 

2012.- 368с. 

6. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176с. 

7. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии : учеб. для вузов / М. 

А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 
Академия, 2014.- 336 с. 

8. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың әдістемелері : 

оқу құралы. – Алматы : «Қазақ университеті», 2013. – 260 бет.  

9. Шарипханова А.С., Шайымова Б.М. Дарынды оқушымен жұмыс 

жүргізу : олимпиада, факультативтік сабақ, ғылыми жоба : оқу-

әдістемелік құрал.- Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2011.-108 бет. 

10. Жиреншина К. А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-орысша-

қазақша сөздігі.- Алматы : Қазақ университеті,2013.-304 бет. 

11. Қазақстанның сулы-батпақты жерлерінің өсімдіктері: мұғалімдер мен 

мектеп оқушыларына арналған әдістемелік оқу құралы / құраст. 

А.А.Иващенко, С.А. Потапенко.- Астана, 2010.-92 бет. 
12. Афанасенкова, И. В. Формирование исследовательских умений 

студентов-химиков: моногр. / И. В. Афанасенкова; М-во образования и 

науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.- 166 с. 

13. Науковедческие исследования: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т науч. 



 

информации по обществ. наукам; [отв. ред. А. И. Ракитов] .- М.: [б. и. ] , 

2010.- 204 с. 
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Module name and cipher Inorganic chemistry and botany, NHB 

Responsible for the module Shaihov B.K., Tantybaeva B.S., Igisinova Z.T. 

Module Type Required module for the specialty 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 12 

Amount of credits 12 (20)  

Form of education Full-time 

Semester 1,2 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School course of chemistry, biology 

Module Contents Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, Chemistry of the Elements 

of the Periodic System, Botany 

Learning outcomes knowledge and understanding of: the theoretical basis of inorganic 
chemistry, chemistry of elements and botany; 

application of knowledge and understanding: the application of chemical 

and biological approach in the educational process in the context of the 

content of education; 

expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: structuring and increment of acquired knowledge; 

Form of final control Exams 1,2 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Шәріпова Н. С. Сирек элементтердің минералдары мен кендерін 

талдау : оқу құралы / Н. С. Шәріпова. - Алматы : Қазақ университетi, 

2010. - 240 бет 

2. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие для 
вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : Юрайт, 

2011. - 287 с. 

3. Элементтер химиясының таңдамалы тақырыптары [Электронный 

ресурс] : оқу құралы / А. П. Ауешов [и др.]. ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Шымкент : М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - CD-ROM 

4. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная химия: 

учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы : Эверо, 

2014. - 214 с. 

5. Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим основам неорганической 

химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 187 с. 

6. Шрайвер Д., Эткинс П. Бейорганикалық химия : екі томдық : оқулық / 
ауд. А.И. Ниязбаева, Р.Г. Рысқалиева.- Алматы, 2013.- Т. 2.-688 бет. 

7. Свердлова, Н.Д. Общая и неорганическая химия : экспериментальные 

задачи и упражнения: учеб. пособие для вузов, 2013. 

8. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. Кулажанов, 

М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с. 

9. Нұрахметов Н.Н. Тәшенов Ә.К. Бейметалдар химиясы : оқулық ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Дәуір, 2011.-432 бет. 

10. Жүсүпова Ғ.Е., Әбілов Ж.Ә. Биоорганикалық химия : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2010.-1-ші бөлім.- 174 бет. 

11. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений : учеб. пособие для агроном. спец. / В. М. Басов, Т. В. 
Ефремова. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 237 с.  

12. Карбозова Р.Д. Фитопатология : оқулық. – Алматы : ЖШС РПБК 



 

«Дәуір», 2014. – 312 бет. 

13. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары : оқу құралы. – Қарағанды : 

ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 284 бет. 

14. Абдрахманұлы О. Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы 

өсімдіктер : оқулық.- Толық.., 3-ші бас.- Астана : Фолиант, 2012.-528 бет. 

15. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 2014. 

– 124 бет. 

Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учебник / Л. И. Лотова.- 4-е изд., доп.- М.: ЛИБРОКОМ, 2010.- 512с. 
16. Игисинова Ж.Т. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясынан 

зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Берел» баспасы, 2016.-85 бет. 

17. Сыбанбеков К.Ж., Төреқұлова К. Жасуша әлеміне саяхат : оқу құралы 

/ К.Ж.Сыбанбеков, К. Төреқұлова. - Өскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел Баспасы, 2015.-75 бет. 

18. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

19. Мырзағалиева А. Б.Ботаникалық ресурстану : оқу құралы. - Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 
20. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы: оқу құралы /  Б. М. 

Силыбаева, Ж. К. Байғана, Н. Ш. Карипбаева, В.В.Полевик.- Семей : 

Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

21. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 

22. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық 

практикумы / Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А.Ахметова, Ә.Чилдибаева.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2011.-188 бет. 
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Module name and cipher Analytical Chemistry, AH 

Responsible for the module Aubakirova R.A., Mukazhanova ZH.B. 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6 (10)  

Form of education Full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Theoretical foundations of inorganic chemistry, Chemistry of the elements of 

the periodic system, Qualitative reactions of anions and cations 

Module Contents Qualitative reactions of anions and cations, Quantitative analysis 

Learning outcomes knowledge and understanding of: basic concepts and definitions of the laws 

and laws of analytical chemistry, the basis of qualitative and quantitative 

analysis, their application to specific tasks; 

the ability to use this knowledge when studying other academic disciplines; 

conduct a chemical experiment using certain techniques, draw conclusions 

during the experiment, be able to perform mathematical processing of the 

analysis results 

possess the skills and techniques of using this knowledge for theoretical and 

practical purposes to solve typical problems, the skills of independent work 
with literature. 

expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: structuring and increment of acquired knowledge; 

Form of final control Exams 3,4 Semester 



 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы : Экономика, 2011.- 

474 бет. 

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 

учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.- 2-е изд., 

стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 

3. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 

учеб. пособие / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.- 2-е изд., 

стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с. 
4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352с. 

5. Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая 

химия: учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. 

Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. 

6. Вершинин В. И. Аналитическая химия: учебник / В. МС. Вершинин, 

И. В. Власова, И. А. Никифорова.- М.: Академия, 2011.- 448с. 

7. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және ғылым 

министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық ретінде ұсынады.- 

Астана : Фолиант, 2015.-208 бет. 

8. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 
2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

9. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-316 бет. 
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Module name and cipher Chemical - Biological, HB 

Responsible for the module Karmenova B.K., Kabatayeva Z.K., Abylkasova G.E., Dautova Z.S. 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 7 

Amount of credits 7 (12)  

Form of education Full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School of Biology, Inorganic, Analytical Chemistry 

Module Contents Zoology, Organic Chemistry 

Learning outcomes knowledge and understanding: the anatomical and morphological structures 

of animal organisms, the biological basis of the classification of zoological 
objects in Latin; the structure of the properties and nomenclature of organic 

compounds, types of bonds, intermediate particles in organic reactions. 

Electronic effects, types, mechanisms of organic reactions for each class of 

compounds, structure, structure, properties of the main classes of organic 

compounds, as well as their application; 

application of knowledge and understanding: the application of innovations 

to search for information and the ability to present the results of their research; 

expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: learning skills that are necessary to continue learning with 

a high degree of autonomy; 

Form of final control Exams 3,4 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: Учеб. для вузов / В. М. 
Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова.- 7-е изд.- М.: Academia, 



 

2012.- 448 с. 

2. 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. 

3. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : 

университтердің биология фак-нің бакалавлары мен магистранттарына 

арналған оқу құралы: 2 бөлім.- Алматы : Эверо, 2014.- 1-ші бөлім. - 400 

бет. 

4. Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы : оқу 

құралы : 2- бөлім.- Алматы : Эверо, 2017.- 2-ші бөлім.- 268 бет. 
5. Жұмалиев М.Қ., Бәйімбет Ә.А., Есжанов Б.Е. Балықтар алуантүрлілігі 

және ихтиология негіздері : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2009.- 248 бет. 

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

зертханалық жұмыстары : оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : 

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

7. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: учеб. 

пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 113с. 

8. Органическая химия: учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный курс.- 

2010- 592 с. 
9. Органическая химия: учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. 

Тюкавкиной.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 

2010.- 638 с. 

10. Даутова З.С. Органикалық синтез: оқулық / З. С. Даутова, Р.А. 

Таженова.-Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2016.-144 бет. 

11. Дәуітова З.С. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттерге органикалық 

химия пәні арқылы экологиялық білім беру әдістемесі : оқу-әдістемелік 

құрал.- Көкшетау : Келешек-2030, 2009.- 164 бет. 

12. Даутова З.С. Органикалық химиядан практикум :  оқу-әдістемелік 

құрал / З. С. Даутова.- Өскемен : ШҚМУ Баспасы, 2013.-100 бет. 

13. Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен есептері : оқу 
құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.- Өскемен : ШҚМУ Баспасы, 

2013.-164 бет. 

14. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных органических 

молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 

15. Сборник задач по органической химии: учеб. пособие для вузов / В. 

Я. Денисов  и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 544 с. 

16. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической химии: 

учебно - метод.  пособие для вузов / В. А. Резников. - 2-е изд., стер. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 288 с. 

17. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. Хаханина, 
Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с. 

18. Бейсебеков М.Қ., Әбілов Ж.Ә. Органикалық химия (биоорганикалық 

химия элементтерімен): оқулық .- 2-ші бас.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-338 бет. 

19. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясының 

теориялық негіздері: жоғары оқу орындарының химия мамандықтарында 

кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын студ. арналған оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 бет. 

20. Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2011.-

144 бет. 
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Module name and cipher Biochemical, Bh 

Responsible for the module Eskaliev A.S., Kabatayeva Zh.K. 

Module Type Compulsory education module 



 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6 (10)  

Form of education Full-time 

Semester 5 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School courses in mathematics and biology, analytical, organic chemistry 

Module Contents Biochemistry with the basics of molecular biology, Basics of Biometrics 

Learning outcomes knowledge and understanding of: the main methods of microscopic 

examination of cells, tissues and organs; about the interrelationship of the 

structure and function in cell activity; cell type, differenon, stem cells, cell 

determination and differentiation; on the mechanisms of reactivity and 

adaptation at the cellular level and the role of cells in ecological systems; and 

organizing research planning in the field of biology; 
application of knowledge and understanding: the application of innovations 

to search for information and the ability to present the results of their research; 

expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: learning skills that are necessary to continue learning with 

a high degree of autonomy; 

Form of final control Exams 5 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Бейсебеков М.Қ., Халменова З.Б. Биохимия негіздері және 

биологиялық белсенді жүйелер синтезі: оқу-әдістемелік құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-50 бет. 

2. Биохимия: учеб. для вузов / [В. Г. Щербаков и др] ; под ред. В. Г. 

Щербакова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 472 с. 

3. Қыдыржанова А.А. Биологиялық химия: оқулық.- Қарағанды : Ақнұр, 
2012.-380 бет. 

4. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.  Биологиялық 

химия : оқулық / жалпы ред. бас. С.М.Әдекенов.-Алматы : Эверо, 2014.-

422 бет. 

5. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы : оқу құралы. - 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

6. Тұртабаев С.Қ., Кабдрахимова А.К., Еримова А.Ж. Биохимия 

негіздері : оқулық биология мамандықтарының студ. арналған.- Алматы: 

Дәуір, 2012.- 336 бет. 

7. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-
303 бет. 

8. Өтесінов Ж. Эмбирология, биометрия, биофизика: оқу құралы. – 

Алматы : Эверо. Т. 1. -2016. -332 бет. 

9. Аубакиров Х.Ә. Биометрия: оқулық.- Алматы: Дәуір, 2011.-408 бет. 

10. Бегімқұл Б.К. Биометрия: оқулық.- толық. және қайта өңд. 2-ші бас.- 

Алматы: Нур-Принт, 2014.-347 бет. 

11. Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж.,Даулетбаева С.Б. Биологиялық 

статистика: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-102 бет 
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Module name and cipher Natural Science, en 

Responsible for the module Pavlov AM, Zulkarshin P., Kaisanova T.T. 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 5 

Amount of credits 8 (9)  

Form of education Full-time 



 

Semester 1,2 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School course of physics, mathematics, school course of biology. Pedagogy. 

Psychology 

Module Contents Physiology of development of schoolchildren, Physics with the basics of 

higher mathematics 

Learning outcomes knowledge and understanding of: the basic concepts and definitions of the 

laws and laws of physics, mathematics and the physiology of the development 

of schoolchildren; 

the ability to use this knowledge when studying other academic disciplines; 

conduct a chemical experiment using certain techniques, draw conclusions 

during the experiment, be able to perform mathematical processing of the 

analysis results 

possess the skills and techniques of using this knowledge for theoretical and 

practical purposes to solve typical problems, the skills of independent work 
with literature. 

expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: structuring and increment of acquired knowledge; 

Form of final control Exams 1,2 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные 

системы. -  2017. - 373 с. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для 

академического бак. : в 2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт.-Т. 1: Организм человека, его регуляторные 
и интегративные системы. -  2017. - 447 с. 

3. Қалкенова Б.Ж. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты 

физиология және гигиена : оқу құралы, 2015. 

4. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического бак. : в 

2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. Т. 1: Опорно-двигательная и висцеральные системы. - 2017. - 

373 с.  

5. Возрастная анатомия и физиология: учеб. для академического бак.: в 

2 т. / З. В. Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. Т. 2: Опорно-двигательная и висцеральные системы. - 2017. - 

373 с. 
6. Физиология человека и животных: учеб. для вузов / под ред. Ю. А. 

Даринского, В. Я. Апчела. - М. : Академия, 2011. - 443 с. 

7. Адам анатомиясы: оқулық / М. М. Дайырбекова. - Алматы :Нур-

Принт, 2010. 

8. Тәнтану (Адам анатомиясы): оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі  ЖОО студенттеріне оқулық ретінде ұсынған / А. Ерназаров. 

- Астана : Фолиант, 2015. 

9. Адам анатомиясы: кредиттік технология негізінде құрастырылған: 

[оқу құралы] / Ә. О Кузенбаева. - Алматы: Эверо. 1-ші кітап. - 2016. 

10. Төлеуханов С. Т., Торманов Н. Адам физиологиясы: оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен, 2010. 

11. Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы: оқу 
құралы / С. Ордабеков, Б. Қ. Абдрақов, Г. Қ. Ахауова. – қайта өңделіп 

толық. 2-ші бас. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

12. Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов / В. С.Шипачев.- 

10-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2010.- 479 с. 

13. 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.  

14. Горлач, Б. А. Математический анализ: учеб. пособие / Б. А. Горлач. - 



 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. 

15. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое 

программирование: учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. 

Холод  ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 352 с. 

16. Мусин А. Т. Математика 1: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 312 бет. 

17. Мусин А. Т. Математика 2: лекциялар. Тесттер жинағы: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 392 бет. 

18. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу құралы.- 
Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 

19. Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: оқулық.-Алматы: Экономика, 

2013.-890 бет. 

20. Тойбаев С. Н. Теоретическая и прикладная механика: учебник / 

С.Н.Тойбаев, Н. М. Ержанов ; М-во образования и науки РК. - Алматы, 

2014. - 360 с. 

21. Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике: учеб. пособие / Т. Ш. 

Саликбаева. - Алматы, 2014. - 144 с. 

22. Браже, Р. А. Лекции по физике: учеб. пособие для вузов / Р. А. Браже. 

- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

23. Павлов, А. М. Физика реальных газов и жидкостей: учеб. пособие / 
А. М. Павлов ; М-во образования и науки РК, ВКГУ . - Усть-

Каменогорск, 2011. - 222 с. 

24. Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері: оқу құралы.- 

Алматы: ҚазҰТУ, 2012.-217 бет 

25. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары: оқу құралы.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 528 бет. 
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Module name and cipher Psycho-pedagogical, RR 

Responsible for the module Dyusenbaeva A.T., Gubaidulina G.N., Syzdykova G.T., Turarova G.U. 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6 (10)  

Form of education Full-time 

Semester 3 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module To study the discipline, the student needs to know the material of the school 

curriculum on classical humanitarian disciplines: literature, history, world 

culture and art, as well as natural science disciplines: anatomy and human 

physiology. It is necessary to have general educational skills: drawing up a 

detailed and brief summary, a simple and complex plan, working with 

bibliographic sources, writing reviews and annotations. The student should be 

able to perform mental operations: analysis, synthesis, comparison, 

comparison, abstraction, induction, deduction, etc. 

Module Contents Pedagogy, Psychology 

Learning outcomes know the basic concepts, categories of pedagogical science, consciously use 

them in the organization and analysis of the holistic pedagogical process; 

theoretical foundations, history and prospects for the development of the 

educational system in terms of the content of new education. 

be able to take the initiative to innovate in teaching; systematically analyze 

and select educational concepts. 

own traditional and new technologies of training and education of children; 

skills of independent work with pedagogical literature. 
expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 



 

learning abilities: structuring and increment of acquired knowledge; 

Form of final control Exams 3 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Игібаева А.Қ., Дюсенбаева А.Т. Жоғары мектеп педагогикасы: оқу 

құралы.- Өскемен, 2013.-147 бет. 

2. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар: оқулық.-Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

3. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы: Отан, 2015.-293 

бет. 

4. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі 

оқыту технологиялары: оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет. 
5. Педагогика: оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. 

Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет. 

6. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы: оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 

2013.-432 бет. 

7. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме 

түріндегі педагогика : оқу құралы. - Өскемен: ШҚМУ баспасы, 2013.- 

170 бет. 

8. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к преподаванию и 

учению : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорск: Берел, 2016.- 261 с. 
9. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері: 

оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет. 

10. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и 

методологические основания: [учеб. для вузов : в 2 кн.] / О.Е.Баксанский, 

В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология познания.- М. : 

ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 

11. Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / Н.П.Рапохин.- 

М.: ФОРУМ, 2014.- 432с. 

12. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар мен 

тапсырмалар): оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 б. 

13. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-ші 

бас.- Астана : Фолиант, 2016. 
14. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет. 

15. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2014.-249 бет. 

16. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу 

құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.-118 бет. 

17. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар 

бала психологиясы : оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 бет. 
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Module name and cipher Pedagogical management, RM 

Responsible for the module Panshina T.V., Kozybayeva A.K., Gubaidulina G.N., 

Module Type Compulsory education module 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6 (10)  

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Pedagogy, Psychology, Physiology of development of schoolchildren. 

Module Contents Management in education, Theory and methods of educational work, Criterion 



 

assessment technologies 

Learning outcomes knowledge and understanding: the basics of professional pedagogy and 

pedagogical activity; 

application of knowledge and understanding: in the professional space; 

expression of judgment: perform tasks in accordance with specified standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

learning ability: readiness and ability to self-education ;; 

Form of final control Exams 4 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Егоршин, А. П. Менеджмент образования: учеб. пособие / 
А.П.Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Н.Новгород : 

НИМБ, 2013. - 464 с 

2. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент: оқу құралы / 

А.Қ.Дүйсенбаев. - Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

3. Педагогический менеджмент и управление современной школой / В. 

К. Омарова [и др.] ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. - 

Алматы:  [б. и.], 2014. - 252 с. 

4. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В.П. Сергеевой.- 

4-е изд.- М.: Академия, 2013.- 368с. 

5. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы : учеб.-метод пособие 

для вузов / Т. Г. Сумина.- М. : Академия, 2014.- 192 с. 

6. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании: учеб. пособие 
/ В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 248 с. 

7. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических исследований: 

учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

8. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: оқулық / 

Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун, Г.Б. Камалова, Д.Н.Исабаева, 

Б.Ғ.Бостанов.- Алматы, 2014.-352 бет. 

9. Шошақ М., Карменова М.А., Сарсенгалиева Г.Б. Білім берудегі 

инновациялық технологиялар: оқу  құралы.- Өскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ  Берел баспасы, 2014.-152 бет. 
10. Омарова, В. К. Профориентационная работа в условиях профильного 

обучения: учеб. пособие / В. К. Омарова, Р. Н. Демиденко ; М-во 

образования и науки РК ; ПГПИ. – Алматы, 2014. - 232 с. 
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Module name and cipher Professional communicative, Pkom 

Responsible for the module Aubakirova R.A., Orazova S.S., Smailova Z.U. 

Module Type Compulsory education module Professional communicative, Pkom 

Module level Baccalaureate  

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6 (10)  

Form of education Full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module School course of English, school course of chemistry, school course of 

Kazakh, Russian language. Psychology, Management in education, Theory 

and methods of educational work, Pedagogy. 

Module Contents Professional Kazakh (Russian) language, Profession-oriented foreign 

language, Inclusive education 

Learning outcomes knowledge and understanding of the basics of moral, civil, legal, labor and 



 

other types of education and self-education; 

application of knowledge and understanding: master the methods, 

including interactive, interrelated learning of language and culture; 

formation of judgments: be able to express and justify their position on 

issues relating to the organization of the educational process in the field of 

teaching foreign languages at different stages of age and individual 

development; 

communication skills: master the culture of pedagogical communication. 

learning skills or ability to learn: to understand, express and interpret 

modern theories, methods, forms and ways of organizing the learning process 

Form of final control Exams 5,6 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 
classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі: 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының сырттай 

бөлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған): оқу құралы.- 

Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

3. Юрьев А. Н. Русский язык: учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

4. Романенко, Е.И. Понятный казахский: пособие для продолжающих с 

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

Алматы: ИП "Романенко Елена Игоревна", 2013. - 136 с. 
5. Романенко, Е.И. Разговорный казахский легко: пособие для 

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

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

6. Романенко, Е. И. Забавный казахский: 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. Ермакова В. И. Русский язык: учебное пособие  / В. И. Ермакова ; М-

во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с. 

8. Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu: deutsch im Alltag lehr-und 

Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in Zusammenarbeit S. 

Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-Langenscheidt, 2013. - 256 p. 
9. Murphy, R. Essential Grammar in Use: 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. 

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

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

11. 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. 

12. Матиева М.З. Ағылшын тілін меңгерейік: оқу құралы .- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-180 бет. 

13. Physical and Inorganic Chemistry / J. Barthel/-[репринт. изд. 1983 г.].- 

Berlin : Springer – Verlag, [2016].- 195 p. 
14. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2014]. - 176 р. 

15. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland: 

Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - 

[Munchen] : Verlag fur Deutsch, [2016]. - 176 р. 

16. Арнайы педагогика  : оқулық / Ғ. А. Абаева [және т. б.]. - Қарағанды : 

ЖШС "Medet Group", 2014. - 262 бет. 

17. Инклюзивті білім беру негіздері: оқу құралы / А. Искакова [және т. 

б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. - 320 бет. 

18. Жубакова, С. С. Теория и практика инклюзивного образования: учеб. 

пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 с. 
19. Жубакова, С. С. Инклюзивное образование: учебно-метод. пособие / 

С. С. Жубакова, Б. С. Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 100 с. 
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Module name and cipher Methodical, Met 

Responsible for the module Afanasenkova I.V., Dautova Z.S., Shaihova B.K., Tantybaeva B.S. 

Module Type Optional module for a specific specialty 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 12 

Amount of credits 12 (20)  

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module General chemistry, theoretical foundations of inorganic chemistry, organic, 

physical chemistry. 

Module Contents Organization of a school chemical experiment, Methodology for conducting a 

school chemical experiment, Solving problems in general chemistry, Methods 

of teaching school children how to solve calculated problems 

Learning outcomes knowledge and understanding: the role of experiment in cognition, safety 

engineering and basic principles of demonstration experiments 

Application of understanding: conduct laboratory work and practical 

exercises 

have skills: master the technique and methods of chemical experiment; 
student leadership skills 

knowledge of the basic values of world culture and readiness to rely on them 

in their personal and general cultural development; 

formation of judgments: be able to express and justify their position on 

issues relating to the organization of the educational process in the field of 

teaching foreign languages at different stages of age and individual 

development; 

communication skills: master the culture of pedagogical communication. 

learning skills or ability to learn: to understand, express and interpret modern 

theories, methods, forms and ways of organizing the learning process 

Form of final control Exams 7 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Нурахметов Н.Н. и др. Химия: Учебник для 8 кл общеобразоват.школ. 
/ Н.Н.Нурахметов, К.А.Сарманова, К.М.Джексембина, - Алматы: 

Мектеп, 2016. – 248с. 

2. Химия: Учебник для 9 кл.общеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов, 

К.М.Джексембина, Н.А,Заграничная и др. – Алматы: Мектеп,2013. – 

272с. 

3. Химия: Учебник для 10 кл .естественно-мат.направления 

общеобразовательной школы / Н.Н.Нурахметов, К. Бекишев, 

Н.А.Заграничная, Г.Б.Абрамова – Алматы: Мектеп, 2014.-304с. 

4. Химия:Учебник для 11 класса общеобразовательной школы 

(естественно-математического направления)/ Б.А.Мансуров – Алматы: 

Мектеп, 2015. – 240с. 

5. Оспанова М.К., Белоусова Т.Г., Аухадиева К.С. Химия .Учебник для 
7 классов – Алматы: Мектеп, 2017. – 138с. 

6. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. пособие / 

А. Н. Васюкова и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 144 с.  

7. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня основного 

среднего образования (5-9классы). Астана, 2016.-С.87 – 102. 

8. Учебная программа по предмету «Химия»//учебные программы по 

предметам образовательной области «Естествознание» уровня общего  

среднего образования (10-11классы общественно-гуманитарного и 

естественно-математического направлений) общеобразовательной 

школы.- Астана, 2016.-С.77 – 106. 



 

9. Свердлова, Н. Д. Общая и неорганическая химия : 

экспериментальные задачи и  упражнения: учеб. пособие для вузов / Н. 

Д. Свердлова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 352 с. 

10. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебно-практ. 

Пособие / Н. Л. Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова.- 14-е 

изд.- М. : Юрайт, 2015.- 236 с. 

11. Химия : Ұлттық бірыңғай тест есептері, 2012-2013 / Қ. Бекішев [и 

др.]. - Алматы : Білім, 2013. - 184 бет. 

12. Тантыбаева Б. С. Химиядан жұмбақ есептер: университеттің ғылыми 

кеңесі оқу құралы ретінде бекіткен / Б. С. Тантыбаева, Ж. Ә. Ибатаев. - 
Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 83 бет. 

13. Толеков А., Бекішев Қ. Химиялық формула табу есептері : оқу 

құралы. – Алматы : ААҚ «Өрлеу», 2013. – 141 бет. 

14. Бекішев Қ., Досханова Н., Сантаева С.  Химия : ұлттық бірыңғай тест 

есептері (2010-2011). – Алматы : Білім, 2013. – 192 бет. 
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Module name and cipher Physico-chemical, FH 

Responsible for the module Afanasenkova I.V., Tantybaeva B.S., Mukazhanova Z.B., Medeubaeva B.Z., 

Aubakirova R.A., Orazova S.S. 

Module Type Optional module for a specific specialty 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 14 

Amount of credits 14 (24)  

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Discipline study should be based on knowledge in the field of mathematical, 

chemical and physical disciplines. 

Module Contents Physico-chemical methods of analysis, Chemical technology, Electrochemical 

methods of analysis, Physical and colloidal chemistry 

Learning outcomes knowledge and understanding of the classifications of technological 

processes, basic technological concepts; main chemical-technological 

processes and reactors of various systems; the most important chemical 

production, physical and chemical basis of their implementation in industry; 
production technology of organic and inorganic substances. 

understanding and applying knowledge: The ability to make up the 

equations of material and heat balances; to characterize various chemical-

technological processes; use the laws of chemical kinetics when choosing a 

technological regime. Have skills in producing calculations related to the 

performance of chemical processes, consumable ratios, product yield and the 

degree of conversion; drawing up a report on laboratory work, including 

calculations for the preparation of solutions, taking samples of starting 

materials, etc., working with reference and scientific literature. 

formation of judgments: be able to express and justify their position on 

issues relating to the organization of the educational process in the field of 
teaching foreign languages at different stages of age and individual 

development; 

communication skills: master the culture of pedagogical communication. 

learning skills or ability to learn: to understand, express and interpret 

modern theories, methods, forms and ways of organizing the learning process 

Form of final control Exams 6 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 



 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 

2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева и 

В. Н. Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 416 с. 

4. Қоқанбаев Ә.Қ. Физикалық және коллоидтық химия : оқулық / ҚР 

Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен.-Алматы : Дәуір, 

2011.- 488 бет. 

5. Смагин В. П. Применение физических методов в химических 

исследованиях: учеб. пособие / В. П. Смагин, В. М. Белов, С. С. Оразова; 
М-во науки и образования РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2008.- 

183 с. 

6. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов в 

гильбертовом пространстве [Текст]  : учеб. пособие / М. Ш. Бирман, М. 

З. Соломяк. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с. 

7. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и позитронная 

спектроскопия: [моногр. ] / К. М. Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 507 

с. 

8. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: 

гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические 

методы анализа : учеб. пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / Ю. 
Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 304 с. 

9. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-Өңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 296 

бет. 

10. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және химиялық 

аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы : оқулық / 

ауд. З,А, Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 

11. Қайырбеков Ж.Қ., Әубәкіров Е.А., Мылтықбаева Ж.К. Жалпы 

химиялық технология: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

244 бет. 

12. Химиялық технология негіздері: оқулық / Ы.Қ. Тойбаев, Қ. А. 

Жұбанов, Ү.Ә.Садықов, Ә.Қ.Қоқанбаев, Ж.Х.Ташмұхамбетова ; ҚР Білім 
және ғылым министрлігі бекіткен.- Алматы: Дәуір, 2011.-296 бет. 

13. Хейфец, Л. И Химическая технология. Теоретические основы: учеб. 

пособие для вузов / Л. И. Хейфец, В. Л. Зеленко. - М.: Академия, 2015. - 

464 с.  

14. Керімқұлов Қ. Ж. Жалпы химиялық технология: оқулық : химия, 

химиялық технология және экология мамандықтарының студенттеріне 

арналған / Қ. Ж. Керімқұлов, Ш. Ш. Нұрсейітов. - Астана : Фолиант, 

2013. - 256 бет. 

15. Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев [және т. б.]. - Алматы: Дәуір, 2011. - 

296 бет. 
16. Увалиев Ю. К. Полученние термофосфатов из фосфоритов Кара- Тау 

с приименением природного глауберита / Увалиев Ю. К., Бектуров А. Б. 

// Ученые зап. Кзыл-Ординского пед. ин- та.- Кзыл- Орда, 2001. 

17. Увалиев Ю. К. и др. Химия и технология производства продуктов 

химической промышленности Республики Казахстан: Учеб. пособие / Ю. 

К. Увалиев, Д. Х. Камысбаев, Р. А. Аубакирова, С. К. Кабдрахманова.- 

Усть- Каменогорск: Изд- во ВКГУ, 2003. 
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Module name and cipher Ecological, Eko 

Responsible for the module Abylkasova G.E., Dautova Z.S., Orazova S.S., Mukazhanova Zh.B., 

Karmenova B.K., Abilova M.S. 

Module Type Optional module for a specific specialty 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 18 

Amount of credits 18 (30)  



 

Form of education Full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module General, inorganic, analytical, physical chemistry, introduction to biology 

Module Contents Ecological chemistry, Soil chemistry, Environmental monitoring and 

environmental monitoring, Plant and animal physiology, Chemistry of natural 

compounds and examination of organic and bio-organic molecules, Chemistry 

of natural compounds 

Learning outcomes knowledge and understanding of: main scientific trends in environmental 

chemistry and chemistry of natural compounds; 

application of knowledge and understanding: the application of the 

systematic approach in the educational process; 

expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: structuring and increment of acquired knowledge; 

Form of final control Exams 5,6 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы, жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет. 

2. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. Т.И.Хаханиной.- 
М.: Юрайт, 2010.- 129 с. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-99 

бет. 

4. Топалова О. В. Химия окружающей среды: учеб. пособие для вузов / 

О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 

160 с. 

5. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология: оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет. 

6. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. 

Әбдібаттаева, Ф.А. Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ 
университеті, 2014.-284 бет. 

7. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342 с. 

8. Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. Тонкопий, Н. П. 

Ишкулова, Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева.- Алматы: Экономика, 

2011.- 378 с. 

9. Экология: Учеб. пособие / под ред. А. В. Тотая.- М.: Юрайт, 2011.- 

407 с. 

10. Экологический мониторинги экологическая экспертиза: учеб. 

пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. 

: ИНФРА - М, 2013. - 304 с. 

11. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы: учеб. 
пособие для вузов / И. О.  Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 

12. Бигалиев, А. Б. Общая экология: учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 162 с. 

13. Маринченко А. В. Экология: учеб. пособие / А. В. Маринченко.- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2010.- 328 с. 

14. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг : учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Гераськина, Е. И. 

Сарапульцевой. - М. : Академия, 2010. - 207 с. 

15. Биология с основами экологии: учеб. для вузов / под ред. А. С. 

Лукаткина. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 397 с. 
16. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу құралы.- 

Астана : Фолиант, 2015.-144 бет. 

17. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Өскемен : 

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



 

18. Бигалиев А. Б. Биоэкология: оқулық. - Алматы : Эверо, 2013. - 276 

бет. 

19. Лотова Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: 

учеб. для  вузов / Л. И. Лотова. - Изд. 4-е, доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 

510 с. 

20. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; под 

ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

21. Даутова З. С. Органикалық синтез: оқулық / З.С.Даутова, 

Р.А.Таженова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 
баспасы, 2016. - 144 бет. 

22. Федоров А.А. Методы химического анализа объектов природной 

среды: учеб. для вузов / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова.- М.: 

КолоС, 2008.- 118 с. 

23. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар: оқу құралы.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-160 бет. 

24. Даутканова Д. Р. Азық -түлік өндірісінің ғылыми негіздері: оқу 

құралы / Д. Р. Даутканова, С. Ж. Мұсаева, Қ. М. Муратбекова. - Алматы : 

Альманах, 2016. - 116 бет. 

25. Сарлыбаева Л. М. Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы: оқу 

құралы / Л. М. Сарлыбаева. - Алматы: ЖК "Отан", 2014. - 107 бет. 
26. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-

303 бет. 
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Module name and cipher Evolutionary, E 

Responsible for the module Abilova M.S., Kitapbaeva A.A., Shaikhova B.K., Nymukanova M.M. 

Module Type Optional module for a specific specialty 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 12 

Amount of credits 12 (20)  

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Zoology, botany, biometrics 

Module Contents General genetics, Genetics with the basics of breeding, Evolutionary doctrine, 

Innovative approaches in the teaching of chemistry and biology 

Learning outcomes knowledge and understanding: the basics of the origin of life, the 

distribution and their biodiversity of living organisms, chemical and 

environmental aspects of the examination of organic and bioorganic 

molecules, monitoring the state of the natural environment and monitoring; 
application of knowledge and understanding: in the professional space; 

expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control Exams 7 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика: оқулық. 

– Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

2. Әбилаев С. Молекулалық биология және генетика: оқулық.- 

Шымкент: Асқаралы баспасы, 2008.- 424 бет. 

3. Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика.-Алматы : Эверо, 2015.- 396 

бет. 

4. Ордабеков С., Сейтбаев Қ., Сембаева Ж. Генетика негіздері: 
лекциялар жинағы - Тараз : Тараз университеті, 2009.-240 бет. 



 

5. Төлегенов С. Жалпы генетика: оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 

2010.- 397 бет. 

6. Бурунбетова Қ. Қ. Генетика негіздері: оқу құралы.- Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

7. Өтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2016. -292 бет. 

8. Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық жұмыстар 

және дала практикумы: оқулық.- Алматы, 2014. – 264 бет. 

9. Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / 

В.А.Пухальский. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 224 с. 
10. Зияева Г.К. Биологиялық эволюция : оқулық. – Алматы : Эверо, 2014. 

– 124 бет. 

11. Ордабеков С. Теориялық биология: дәрістер жинағы / С. Ордабеков, 

Г. Қ. Ахауова. - Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 232 бет. 

12. Бердібаева Ж. Ш. Биология негiздерi. Тәнтану, генетика және 

селекция, эволюциялық ілім, экология: оқу құралы / Ж. Ш. Бердібаева. - 

Өскемен : ШҚМУ Баспасы.- 2-ші бөлім. - 2016. - 299 бет. 

13. Пономарева И. Н. Методика обучения биологии: учеб. пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин.- М.: Академия, 

2012.- 368 с. 

14. Титов Е. В. Методика применения информационных технологий в 
обучении биологии: учеб. пособие для вузов / Е. В. Титов, Л. В. 

Мирозова.- М.: Академия, 2010.- 176 с. 

15. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов / М. 

А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Академия, 2014.- 336 с. 

16. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі: оқулық.- 

Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2014.-224 бет. 

17. Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың инновациялық 

әдістемелері: оқу құралы / Н. Торманов және т. б. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 281 бет. 

18. Құрманәлиев М. Қ. Химияны оқытудың қазіргі технологиялары: оқу 

құралы / М.Қ.Құрманәлиев. - Алматы: Альманах, 2016. - 270 бет. 
19. Торманов Н., Абылайханова Н.Т. Биологияны оқытудың 

инновациялық әдістемелері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 

2013.-260 бет. 

Update date 06.08.2018 

 

Module name and cipher Ecological and Biological, EB 

Responsible for the module Igisinova Zh.T., Komekova G.K., Sharipkhanova A.S., Abilova M.S., 

Tuktasinova A. 

Module Type Optional module for a specific specialty 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 12 

Amount of credits 12 (20)  

Form of education Full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Zoology, botany, biometrics 

Module Contents Microbiology and virology, Microbiology with the basics of biotechnology, 

Biology and ecology of plants and animals, Cytology, histology and 

embryology 

Learning outcomes knowledge and understanding: at the level of ideas: about the ecology of plant 

and animal organisms; about dendrology research; about the role of plants and 

animals as the fundamental basis of all biological sciences, the dependence of 

the biology of plants and animals 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 habitat conditions, measures to protect the environment, human influence 

on the tree world, changes in the ecological systems of the biosphere; 

application of knowledge and understanding: to be able to use theoretical: 

principles and methods of ecology of plants and animals; practical: conduct an 

experiment with plants (trees) and animals; have the skills to comply with 

safety requirements; skills of working with plant and animal objects; methods 

and methods of organizing and conducting experimental work with plants and 

animals in design and research activities. To be able to characterize the 

patterns and principles of the formation of populations and biogeocenoses, 

their functional and structural, to organize and conduct excursions on the 
laying of ecological paths. 

expression of judgments: collecting, analyzing, interpreting and summarizing 

the data obtained by advancing and defending arguments using biological 

knowledge and skills, methods and various ways of presenting information in 

assessing the impact of natural environmental factors and anthropogenic 

factors on the development of living systems; 

communication skills: the transfer of information, ideas, problems and 

solutions through social and communicative interaction with the team based 

on cooperation and tolerance; 

learning abilities: developing the skills that are necessary to carry out further 

studies with a high degree of autonomy: their intellectual and general cultural 
level. 

Form of final control Exams 7 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semester 

Update date 1. Алимарданова М.К., Сыздыкова Л.С., Абдикалиева Б.Е. Көкөніс, 

жеміс-жидектердің микробиологиясы: оқулық.- Астана: Арман-Пв, 

2011.- 198 бет. 

2. Микробиология: оқулық / Бұлашев А. және т.б. – Астана : Фолиант, 

2014. – 384 бет. 

3. Микробиология және вирусология. Жеке бөлімі: оқу құралы / 

Ү.Т.Арықпаева, Г.Д.Асемова, Қ.Х.Алмағамбетов және т.б.- Алматы: 

Нур-Принт, 2009.-199 бет. 

4. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А.Л. Ивчатов, 

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

5. Микробиология: учебник / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. А. 
Ванькова, Л. И. Войно.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 287с. 

6. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для вузов / А. И. Нетрусов, И. 

Б. Котова.- М.: Академия, 2012.- 384 с. 

7. Тлепов, А. А. Микробиология: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / А. А. Тлепов ; М-во образования и науки РК. - Алматы :  [б. 

и.], 2014. - 250 с. 

8. Әлмағамбетов Қ.Х., Байдүсенова Ә. Ө., Мұхаметжанов Қ. М. 

Микроорганизимдер биотехнологиясы: оқу құралы.- Астана, 2008.- 240 

бет. 

9. Глейзер А.Н., Никайдо Х. Микроағзалық биотехнология : 

қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары: оқулық.- Алматы, 
2013.-715 бет. 

10. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология негіздері : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2009.-125 бет. 

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

және төмен сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы: оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 402 бет. 

12. Кенжебаева С.С. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер: оқулық.- 

Алматы: Бастау, 2013.-200 бет. 

13. Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы. Өскемен: ШҚМУ. - 2011. 

- 212-б. 

14. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие для 

вузов / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- М.: МГУ, 2011.- 800с. 
15. Илюхин Г. Справочник агронома по защите растений и 

агроэкологии: учеб. пособие / Г. Илюхин, Г. Рябинина.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 176с. 



 

16. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / 

Я.Д.Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; под 

ред. Я. Д. Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с. 

17. Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Введение в экологию растений: 

учеб. пособие для вузов, 2011 

18. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

19. Сыбанбеков Қ. Ж. Жасуша әлеміне саяхат: оқу құралы / 

Қ.Ж.Сыбанбеков, К. Төреқұлова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 75 бет 
20. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 260 бет. 

21. Викторова, Т. В. Биология: учеб. пособие для мед. вузов / 

Т.В.Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 318 с. 

Update date 06.08.2018 

 

Module name and cipher Axiological, A 

Responsible for the module Shaikhova B.K., Tantybaeva B.S., Abilova M.S., Tuktasinova A. 

Module Type Optional module beyond qualifications 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 5 

Amount of credits 5 (9) 

Form of education Full-time 

Semester 4 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Inorganic, analytical, organic chemistry, Latin, invertebrate zoology 

Module Contents Selected Chapters of Inorganic Chemistry, Cell Biology 

Learning outcomes knowledge and understanding: in the field of the taught discipline; 

application of knowledge and understanding: the application of 

innovations to search for information and the ability to present the results of 

their research; 
expression of judgment: competent formulation of research requests; 

communication skills: the use of probabilistic and statistical methods of 

knowledge in a scientific group; 

ability to learn: the manifestation of their own skills in the field of self-

education, the ability to acquire and maintain knowledge. 

Form of final control Exams 4 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical 

classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 semesters 

Literature 1. Хаханина, Т. И. Неорганическая химия: учеб. пособие для вузов / 

Т.И.Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М.: Юрайт, 2011. - 

287 с. 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия: екі томдық оқулық / 

қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- Алматы, 2012.- 756 

бет. 
3. Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков М.Б., Тәшенов Ә.К. Бейметалдар 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-458 бет. 

4. Есіркепов М.М. Жасушаның молекулалық биологиясы: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-132 бет. 

5. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология: оқулық. - Алматы: Дәуір, 

2011. - 260 бет. 

6. Тұрашева С. Қ. Клеткалық биотехнология негіздері: оқу құралы. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2009. - 125 бет. 



 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Module name and cipher Additional module, DP 

Responsible for the module Amrenova A.K., Kruglikova M.V. 

Module Type Additional module 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 4 

Amount of credits 8 (14) 

Form of education Full-time 

Semester 1,2,3,4 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module no 

Module Contents physical culture, basics of information culture 

Learning outcomes To know: the basics of physical culture and sports, physical education, self-

education and self-education, physical development, 

physical and functional fitness, psychophysical fitness, professional orientation 
of physical education; 

To be able to: use the means and methods of physical culture in the 

development and formation of basic physical qualities; 

Have skills: possession of vital skills and abilities (walking, running, skiing, 

swimming, etc.); means of physical culture for the development of individual 

physical qualities; 

Form of final control зачет 

Conditions for obtaining credits Выполнить все виды работ  

Duration of the module 1,2,3,4 семестр 

Literature 1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учеб.  для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.- 11-е изд., стереотип.- 

М. Академия, 2013.- 480 с. 

2. Бекнурманов Н. С. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы: оқу 

құралы . - Алматы: Эверо, 2016. - 112 бет. 

3. Марчибаева, Ұ. С. Дене шынықтыру: оқу-әдістемелік құрал құрал / 
Ұ.С. Марчибаева. - Алматы: Эверо, 2017. - 112 бет. 

4. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учеб. пособие для вузов / Ю. П. Кобяков. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. - 252 с. 

5. Сихымбаев Қ.С. Жоғары оқу орындағы дене тәрбиесі: оқу құралы.- 

Алматы, 2014.-285 бет. 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / под ред. В. В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 

2011.- 521с. 

7. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 2011.- 478с. 

Update date 06.08.2018 

 

 

 


