
 

  



 

  



1.  Паспорт образовательной программы выпускника 

специальности 6М060700 «Биология» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику специальности 6М060700-Биология присваивается  

академическая степень магистр естественных наук  по специальности 

6М060700-Биология. 

Выпускники специальности 6М060700-Биология могут работать на 

следующих должностях:  

  научно-исследовательские институты и организации (специалист, 

м.н.с, лаборант); 

 организационно-технологическая (специалист); 

 производственно-управленческая (мастер, делопроизводитель); 

 проектная (специалист, м.н.с); 

 природоохранная, национальные парки, заповедники, ботанические 

сады, заказники (специалист, м.н.с); 

  высшие учебные заведения (лаборанты профильных кафедр); 

 производственные лаборатории по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, горводоканал, организации озеленения 

и экологического профиля (специалист); 

 другие виды деятельности, позволяющие использовать базовую 

подготовку по специальности. 

1.2  Ключевые компетенции 

Магистрестественных наук по специальности 6М060700-Биология 

владеет следующими ключевыми компетенциямив области: 

1) государственного языка (казахского языка) – КК1 

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

мнения в области гуманитарного и естественнонаучного цикла вписьменной 

и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также 

взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески 

во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во время 

учебы: на работе, дома и на досуге;отбирать, систематизировать языковой 

материал, логически верно и аргументировано использовать его в устных и 

письменных высказываниях, строить речевое высказывание в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться 

словарями и справочниками, эффективными методами и приемами создания 

речевых высказываний разных жанров, продуцировать устные и письменные 

тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры устной и 

письменной речи. 

Способен применять навыки владения государственным языком в 

профессиональной деятельности, знает специальные термины, владеет 

понятиями, способен вести документацию на казахском языке. 

2) иностранных языков – КК2 



владеет основными навыками коммуникации на английском языке: 

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

мнения области естественнонаучного цикла в устной, так и в письменной 

форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде 

социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, 

дома и на досуге);  

имеет навыки межкультурного понимания в объёме, необходимом для 

возможности получения информации профессионального содержания из 

зарубежных источников; способен использовать основные фонетические, 

лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, 

позволяющие использовать его как средство продуктивной коммуникации; 

способен понимать и использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен 

использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; способен владеть иностранным 

языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников; способен изложить собственную точку зрения, 

способен изучить и проанализировать литературу на иностранном языке, 

применить в своей профессиональной деятельности. 

3) научно - методологическая – КК3 

Должен иметь представление о роли науки и образования в 

общественной жизни; о современных тенденциях в развитии научного 

познания;об актуальных методологических и философских проблемах 

естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук;о 

профессиональной компетентности преподавателя высшей школы;о 

противоречиях и социально-экономических последствиях процессов 

глобализации; 

     Знать методологию научного познания;принципы и структуру 

организации научной деятельности;психологию познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения;психологические методы и 

средства повышения эффективности и качества обучения; 

     Уметь использовать полученные знания для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований; критически 

анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу 

процессов и явлений;интегрировать знания, полученные в рамках разных 

дисциплин для решения исследовательских задач в новых незнакомых 

условиях;путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения 

на основе неполной или ограниченной информации;применять знания 

педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической 

деятельности; применять интерактивные методы обучения;проводить 

информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; 

креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций;свободно владеть иностранным языком на 

профессиональномуровне, позволяющим проводить научные исследования и 



осуществлять преподавание специальных дисциплин в вузах;обобщать 

результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.; 

     Иметь навыки научно-исследовательской деятельности, решения 

стандартных научных задач; осуществления образовательной и 

педагогической деятельности по кредитной технологии обучения;методики 

преподавания профессиональных дисциплин; использования современных 

информационных технологий в образовательном 

процессе;профессионального общения и межкультурной 

коммуникации;ораторского искусства, правильного и логичного оформления 

своих мыслей в устной и письменной форме;расширения и углубления 

знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в докторантуре. 

     Быть компетентнымв области методологии научных исследований; 

      в области научной и научно-педагогической деятельности в высших 

учебных заведениях; в вопросах современных образовательных технологий;в 

выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области; 

в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

4) психолого-педагогической подготовки  – КК4 

обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин 

(наук), способствующих формированию высокообразованной личности с 

широким кругозором и культурой мышления: осознает потребность в 

постоянном обучении, может найти доступные возможности; способен 

стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен организовывать 

собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем и 

информацией как индивидуально: так и в группах; способен к 

профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые 

знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; способен управлять собственными 

ресурсами, т.е. проявить собственные умения и навыки в области 

самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать 

и рационально их использовать. 

5) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК5 

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. 

 

          Магистрестественных наук по специальности 6М060700-Биология 

владеют следующими специальными компетенциями в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

1 Научно-исследовательская СК1: 

- способен к проведению лабораторных биологических исследований по 

заданной методике; 

- способен к проведению научно-вспомогательных полевых 

биологических работ в составе группы; 

- способен  к  самостоятельному  проведению  исследований,  

постановке естественнонаучного эксперимента;  

- способен  к использованию навыков работы в лабораториях, музеях,  

гербарных кабинетах, библиотеках;  

- способен осуществлять  поиск необходимой информации в 

библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

- готов к использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач;  

- способен к анализу и оценке результатов лабораторных и полевых 

исследований;  

- готов к применению методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;   

- готов к подготовке обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии, отчетов, публикаций по тематике проводимых 

исследований;  

- способен к выявлению актуальных направлений исследований в 

области биологических знаний и инновационной деятельности в 

образовании; 

- способен к участию и проведению биомониторинга и оценки состояния 

природной и окружающей среды; 

- способен к самореализации и саморазвития личности, способной 

адаптировать свою профессиональную деятельность в системе 

рыночных отношений. 

2 исследовательско-методическаяСК2: 

- подбор оптимальных методов исследования в зависимости от вопроса 

изучения; 

- планирование и проведение мероприятий по вопросам исследования 

биологических объектов;  



- просветительская деятельность среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества. 

 

3 Экспертно-аналитическая СК3: 

- способен применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

- подготовка и обработка информации по вопросам изучения 

современного состояния природных объектов. 

 

 
 

  



 

П ВКГУ 011-15 

Білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 

The content of the educational program 
Модуль атауы 
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Name of the module 
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1.Жалпыпәндердіңмодулдері 

1.Общеобразовательныемодули (ООбМ) 

1.General education modules 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

Білімі және түсінігі:  қазіргі заманғы зерттеулердің 

негізгі ұғымдары, принциптері мен бағыттары;  

философия тұрғысынан әлемнің ғылыми бейнесі;  

жоғары мектептің педагогикасы мен психологиясының 

әдістемелік және теориялық негіздері, жоғары білім 

берудегі тәрбие және тәрбие үрдісін жоспарлау мен 

ұйымдастырудың заманауи әдістері; 

білімді қолдану және түсіну:   философиялық және 

арнайы ғылыми дәстүрлердің дискурсының құрылымы 

мен ерекшеліктерін анықтау;  ЖОО-да оқу үрдісін 

жобалау және ұйымдастыру;  кәсіптік қызмет саласына 

шетел тілінің негіздері. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

8 14 1 IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э КК3, 

КК4 

1 IFN -5201 Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 

1 Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 

1 Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 

6 10 1 Men-5201 Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

1 Э 



 

П ВКГУ 011-15 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание: основных концепций, принципов 

и направлений современных исследований; научной 

картины мира с точки зрения философии; 

методологических и теоретических основ педагогики и 

психологии высшей школы,  современных подходов к 

анализу, планированию и организации 

образовательного и воспитательного процесса в 

высшей школе;  

применение знаний и понимания: выявление 

структуры и особенностей дискурса философских и 

специально-научных традиций; конструирование и 

организация образовательного процесса в вузе; 

базовых основ иностранного языка в 

профессиональной сфере деятельности. 

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 

1 Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 

1 IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 

1 КВ -5304 Клеткалық биологиясы  

Клеточная биология 

Cellular biology 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

1 Э 
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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: main concepts, principles 

and directions of modern researches; a scientific picture of 

the world from the point of view of philosophy; 

methodological and theoretical fundamentals of pedagogics 

and psychology of the higher school, modern approaches to 

the analysis, planning and the organization of educational 

and educational process at the higher school; 

applying knowledge and understanding: identification of 

structure and features of a discourse of philosophical and 

special and scientific traditions; designing and the 

organization of educational process in higher education 

institution; basic bases of a foreign language in a 

professional field of activity. 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 
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2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Биологиялық 

міндетті 

Биологический 

обязательный 

Biological binding 

Білімі және түсінігі: биотехнология - негізгі қазіргі 

заманғы әдістерін кәсіби білім, генетикалық 

трансформация, тіндік мәдениет будандастыруды 

кезінде, екі есе гаплоидты тиімділігін арттыруға 

бағытталған және асыл тұқымды үдерісін жеделдету 

алу; биологиялық ресурстарды, өсімдік  ресурстарының 

классификациясын, шикізатты өсімдіктердің негізгі 

топтарын, жануарлар әлемінің ресурстарын, 

Қазақстанның биологиялық ресурстарын зерттейді. 

білімді қолдану және түсіну: өнімдерін сақтау және 

өңдеу кезінде зиянды организмдерге қарсы 

шаруашылығы және өсімдік қорғау қазіргі 

проблемаларды шешу үшін әдіснамалық тәсілдер түрлі; 

теориялық және қолданбалы ресурстық әдістерін, 

Қазақстанды ресурстық аудандастыруды, 

популяцияның өмір сүруінің негізгі критериялары.  

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание: основных современных методов 

биотехнологии – генетическое клонирование, 

9 15 2 BGMS -5201 Селекциядағы 

биотехнологиялық және 

генетикалық әдістер 

Биотехнологические и 

генетические методы в 

селекции 

Biotechnology and genetic 

methods in selection 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

4 Э КК3, 

СК1 

2 BRK-5202 Қазақстанның биологиялық 

ресурстары 

Биологические ресурсы 

Казахстана 

Biological resources of 

Kazakhstan 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 Э 

1 КВ -5303 Клеткалық биологиясы  

Клеточная биология 

Cellular biology 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 
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генетическая трансформация, культура тканей при 

отдаленной гибридизации, получение удвоенных 

гаплоидов, направленных на повышение 

эффективности и ускорение селекционного процесса;  
биологические ресурсы, классификацию растительных 

ресурсов, основные группы сырьевых растений, 

ресурсы животного мира, обзор биологических 

ресурсов Казахстана. 

применение знаний и понимания:  разнообразные 

методологические подходы к решению современных 

проблем в селекции и защите растений от вредных 

организмов, при хранении и переработке продукции;  
теоретические и прикладные ресурсоведческие  

методы, ресурсоведческое районирование Казахстана. 

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: the main modern methods 

of biotechnology – genetic cloning, genetic transformation, 

the culture of fabrics at the remote hybridization, receiving 

the doubled haploids directed to increase in efficiency and 

acceleration of selection process; biological resources, 
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classification of plant resources, the main groups of raw 

plants, wildlife resources, a review of the biological 

resources of Kazakhstan. 

applying knowledge and understanding: various 

methodological approaches to the solution of modern 

problems in selection and protection of plants against 

harmful organisms, at storage and processing of 

production; the theoretical and applied methods and zoning 

of Kazakhstan resources. 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы:зоология 

Образовательная программа:зоология 

Education program:Zoology 

Арнайы 

зоологиялық 

Специальный 

зоологический 

Special Zoological 

Білімі және түсінігі: жануарларды өсірудің негізгі 

түрлері, ұрпақты болу органдарының морфо-

физиологиялық және функционалдық аспектілері.  

Жануарлардың морфологиясы мен физиологиясындағы 

ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білу, 

эволюциялық теориялардың заманауи 

тұжырымдамаларына ие болу. 

білімді қолдану және түсіну: биология саласындағы 

өмірлік жағдайлардағы базалық білімді пайдалану;  

7 12 3 ZOE -2301 Зоогеография экология 

негіздерімен 

Зоогеография с основами 

экологии  

Zoogeography and the basics of 

ecology 

ПМ 

МП 

MP    

В

   

ТК 

КВ 

SC 

4  Э   СК1, 

СК2 

3 BRZh -2302 Жануарлардың көбеюінің 

биологиясы 

Биология размножения 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 
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әлеуметтік маңыздылығын түсініп, олардың кәсіби 

қызметінің салдарын болжай білу. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:  основные виды размножения 

животных, морфо – физиологические и 

функциональные аспекты репродуктивных органов. 

Знание сходств и различий морфологии и физиологии 

животных, владение современными представлениями 

эволюционных теорий. 

применение знаний и понимания:   использовать 

базовые знания в области биологии в жизненных 

ситуациях; понимать социальную значимость и уметь 

прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности. 
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 

животных 

Biology of reproduction of 

animals 
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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: main types of 

reproduction of animals, a morph – physiological and 

functional aspects of reproductive organs. 

Knowledge of similarities and distinctions of morphology 

and animal physiology, possession of modern submissions 

of evolutionary theories. 

applying knowledge and understanding: to use basic 

knowledge in the field of biology in life situations; to 

understand the social importance and to be able to predict 

consequences of the professional activity. 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 
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Жануарлар туралы 

ілім 

Учение о животных 

Studies about animals 

Білімі және түсінігі: иммундық жүйе құрылысы, 

қалыпты және ауытқушылық жағдайдағы  функциясы, 

иммунитет, паразитизм және ағзалардың қарым-

қатынасын туралы түсінік беру; 

жануарларды өсірудің негізгі түрлері, ұрпақты болу 

органдарының морфо-физиологиялық және 

функционалдық аспектілері.  Жануарлардың 

морфологиясы мен физиологиясындағы ұқсастықтар 

мен айырмашылықтарды білу, эволюциялық 

теориялардың заманауи тұжырымдамаларына ие болу. 

білімді қолдану және түсіну: иммунологияның 

заманауи мәселелеріне байланысты алдыңғы қатардағы 

ғылыми әдебиеттерді сараптау; 

биология саласындағы өмірлік жағдайлардағы базалық 

білімді пайдалану;  әлеуметтік маңыздылығын түсініп, 

олардың кәсіби қызметінің салдарын болжай білу. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:   строение и функции иммунной 

системы в норме и при патологии, ознакомление с 

природой иммунитета, паразитизма и 

взаимоотношений паразита и растения-хозяина; 

основные виды размножения животных, морфо – 

физиологические и функциональные аспекты 

7 12 2 Imm -1303 Иммунология 

Иммунология 

Immunology 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э СК1, 

СК3 

1 CUZh -1304 Жануарлар туралы ілім 

Современное учение о 

животных 

The modern animal study 

ПМ 

МП 

MP   

В

   

ТК 

КВ 

SC 

4 Э   

12 20 1 SBZD-1202 Биоалуалтүрлікті сақтау және 

қорықтану ісі 

Сохранение биоразнообразия и 

заповедное дело 

Biodiversity conservation and 

preservation work 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 Э 

1 PRZh-1301 ШҚО мысалында сирек 

кездесетін жануарлар 

Практикум по редким 

животным на примере ВКО 

Workshop on rare animals on the 

example of the East-Kazakhstan 

region 

ПМ 

МП 

MP   

В

   

ТК 

КВ 

SC 

3 Э 

1 MPIEZh -1304 Жануарлар экологиясы 

бойынша далалық зерттеу 

әдістемесі 

Методика полевых 

исследований по экологии 

животных 

Methods of field research on the 

ecology of animals 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 

1 GI-1303 Гидробиология және 

ихтиология 

Гидробиология и ихтиология 

Hydrobiology and ichthyology 

ПМ 

МП 

MP   

В

   

ТК 

КВ 

SC 

3 Э 
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репродуктивных органов. 

Знание сходств и различий морфологии и физиологии 

животных, владение современными представлениями 

эволюционных теорий. 

применение знаний и понимания:    анализ научной 

литературы по проблемным вопросам современной 

иммунологии; 

использовать базовые знания в области биологии в 

жизненных ситуациях; понимать социальную 

значимость и уметь прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности. 
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: the structure and 

functions of the immune system in masters and in 

pathology, to familiarize oneself with the nature of 

immunity, parasitism and relationships between the parasite 

and the host plant; 

main types of reproduction of animals, a morph – 

physiological and functional aspects of reproductive 

organs. 
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Knowledge of similarities and distinctions of morphology 

and animal physiology, possession of modern submissions 

of evolutionary theories. 

applying knowledge and understanding: analyzation of 

scientific literature on problematic issues of modern 

immunology 

to use basic knowledge in the field of biology in life 

situations; to understand the social importance and to be 

able to predict consequences of the professional activity. 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 

Эволюция және 

зерттеу әдістері 

Эволюция и 

методика 

исследований 

Evolution and 

research methods 

Білімі және түсінігі: ағзалар эволюциясының себебін, 

қозғаушы күшін механизмі мен заңдылықтарын 

зерттейтін, зерттеу нысаны ретінде жеке ағзалар емес 

тірі табиғат болатын негізгі заңдылықтарды ашу 

туралы жалпы биологиялық ғылым; 

ғылыми-зерттеу үшін қажетті биология теориялық 

негіздерін, кәсіби кеңістікте ғылыми-әдістемелік және 

ұйымдастырушылық және басқару тапсырмалар 

биология тарихы және биологиялық ұйымдастыру 

әдістемесі.   

білімді қолдану және түсіну: негізгі заңдар, 

механизмдер мен эволюция қозғаушы күштерінің 

идеясын қалыптастыру қабілеті; 

ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-басқару 

тапсырмалары ескере биология теориялық негіздерін 

6 10 3 EOM -2305 Органикалық әлемнің 

эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic 

world 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э СК1, 

СК2, 

СК3 

3 MPIEZh -2306 Жануарлар экологиясы 

бойынша далалық зерттеу 

әдістемесі 

Методика полевых 

исследований по экологии 

животных 

Methods of field research on the 

ecology of animals 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 
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ескере отырып, ғылыми-зерттеу міндеттерін анықтау 

және жоспарлау, жинау және ғылыми материалдарды 

дайындау, кен нәтижелерін талдау және 

эксперименттік зерттеулер дағдыларын бар. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:    теория раскрытия, общие 

законы развития живой природы, где объектом ее 

исследования выступают не отдельные организмы и 

виды растений и животных, а живая природа в целом; 

истории и методологии биологии организации по 

биологии с использованием теоретических основ 

биологии,  необходимом  для  решения  научно-

исследовательских, научно-методических и 

организационно-управленческих задач в 

профессиональном пространстве. 

применение знаний и понимания:  формировать 

представление об основных закономерностях, 

механизмах, движущих силах эволюционного 

процесса; 

определять и планировать научно-исследовательские   

задачи,   научно-методических  и организационно-

управленческих задач с  учетом теоретических основ 

биологии, иметь навыки научно-исследовательской 
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деятельности по сбору и подготовке научных 

материалов, обработке результатов полевых и 

экспериментальных исследований;   

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: the theory of disclosure, 

the general laws of development of wildlife where as an 

object of her research not separate organisms and species of 

plants and animals, and wildlife in general act; 

stories and methodologies of biology of the organization 

for biology with use of theoretical fundamentals of biology, 

necessary for the solution of research, scientific and 

methodical and organizational and administrative tasks in 

professional space. 

applying knowledge and understanding: formation of 

idea of the main regularities, mechanisms, driving forces of 

evolutionary process; 

to define and plan research tasks, scientific and methodical 

and organizational and administrative tasks taking into 

account theoretical fundamentals of biology, to have skills 

of research activities for collecting and preparation of 
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scientific materials, processing of results of field and pilot 

studies; 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 

3.2  Білім беру бағдарламасы:ботаника және өсімдіктердің биотехнологиясы 

Образовательная программа:ботаника и биотехнология растений 

Education program:Botany and plant biotechnology 

Арнайы 

ботаникалық 

Специальный 

ботанический 

Special Botanical 

Білімі және түсінігі: биогеоценология және 

биогеоценоздағы түрлер қатынасы жөнінде; 

биологиялық құбылыстар мен процестер теориялық 

әдістердің негізінде, магистранттар объектілер мен 

теориялық биология ерекшеліктерін идеясын беруге; 

теориялық биология негізгі заңдар мен аксиомалары 

танысуға; теориялық биология техникасымен 

таныстыру. 

білімді қолдану және түсіну: зерттеу әдістерін 

қолданбалы экология мәселелерін шеуде қолдану; 

түсіну және құру биологиялық құбылыстар мен 

фактілерді кең ауқымды арасындағы қарым-қатынас, 

іргелі принциптерді қолдану және биологиялық 

проблемаларды кең ауқымын шешуге және айқын және 

шешілмеген мәселелерді шешуге қатысуға мүмкіндігі. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

7 12 3 Bgc -2301 Биогеоценология 

Биогеоценология 

Biogeocenology 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э СК1, 

СК2 

3 ТВ-2302 Теориялық биология 

Теоретическая биология 

Theoretical Biology 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

4 Э 
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қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:   определение понятий 

биогеоценологии и типы взаимодействия между 

видами в биогеоценозе; представление о предметах и 

особенностях теоретической биологии, об основах 

теоретического подхода к биологическим явлениям и 

процессам; ознакомить с основными законами и 

аксиомами теоретической биологии; ознакомить с 

теоретическими приемами биологии. 

применение знаний и понимания:    методы 

исследования для решения прикладных экологических 

задач; умение понимать и устанавливать отношения 

между широким спектром биологических  феноменов и 

фактов, применяя эти фундаментальные принципы и  

решать широкий спектр биологических  проблем и 

участвовать в  решении  неявных и нерешенных 

проблем. 

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 
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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: historical formation of 

concepts of the device of scientific and practical biology; 

history biological research, bases of the scientific 

organization and carrying out; to give to undergraduates an 

idea of objects and features of theoretical biology, of bases 

of theoretical approach to the biological phenomena and 

processes; to inform of fundamental laws and axioms of 

theoretical biology; to acquaint with theoretical methods of 

biology. 

applying knowledge and understanding: to plan and 

conduct biological a research with use of her main 

methods; аbility to understand and establish the relations 

between a wide range of biological phenomena and the 

facts, applying these fundamental principles and to solve a 

wide range of biological problems and to participate in the 

solution of implicit and unresolved problems. 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 
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learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 

Биологиялық 

зерттеулер 

Биологические 

исследования 

Вiological research 

Білімі және түсінігі: практикалық және ғылыми 

ботаниканың ұғымдық аппараты; ботаникалық 

зерттеулердің ғылыми ұйымдастырылуы мен өткізілуі; 

ботаникалық ғылым әдістерінің жіктелуі; 

ғылыми-зерттеу үшін қажетті биология теориялық 

негіздерін, кәсіби кеңістікте ғылыми-әдістемелік және 

ұйымдастырушылық және басқару тапсырмалар 

биология тарихы және биологиялық ұйымдастыру 

әдістемесі.   

білімді қолдану және түсіну: типтік кәсіби 

міндеттерді шешуде ботаникалық зерттеу әдістері 

(жинау, сәйкестендіру, сипаттамасы, гербарий) 

қолданылады; 

ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-басқару 

тапсырмалары ескере биология теориялық негіздерін 

ескере отырып, ғылыми-зерттеу міндеттерін анықтау 

және жоспарлау, жинау және ғылыми материалдарды 

дайындау, кен нәтижелерін талдау және 

эксперименттік зерттеулер дағдыларын бар. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

6 10 3 MBI -2303 Ботаникалық зерттеулер 

әдістемесі 

Методика ботанических 

исследований 

Botanical research methodology 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э СК1. 

СК3 

3 IMB -2304 Биология тарихы мен 

әдістемесі 

История и методология 

биологии 

History and Methodology of 

Biology 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 
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оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:    понятийный аппарат научной и  

практической ботаники; основы научной организации и 

проведения ботанического исследования; методы и 

классификации методов ботанической науки; 

истории и методологии биологии организации по 

биологии с использованием теоретических основ 

биологии,  необходимом  для  решения  научно-

исследовательских, научно-методических и 

организационно-управленческих задач в 

профессиональном пространстве. 

применение знаний и понимания: ботанические 

методы исследований (сбор, идентификация, описание, 

гербаризация) при решении типовых 

профессиональных задач. 

определять и планировать научно-исследовательские   

задачи,   научно-методических  и организационно-

управленческих задач с  учетом теоретических основ 

биологии, иметь навыки научно-исследовательской 

деятельности по сбору и подготовке научных 

материалов, обработке результатов полевых и 

экспериментальных исследований;   

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 
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осуществления дальнейшего обучения с высокой 

степенью самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. 

 

knowledge and understanding: a conceptual framework 

of scientific and practical botany; bases of the scientific 

organization and carrying out a botanical research; methods 

and classifications of methods of botanical science; 

stories and methodologies of biology of the organization 

for biology with use of theoretical fundamentals of biology, 

necessary for the solution of research, scientific and 

methodical and organizational and administrative tasks in 

professional space. 

applying knowledge and understanding: to apply 

botanical methods of researches (collecting, identification, 

the description, a gerbarization) at the solution of standard 

professional tasks; 

to define and plan research tasks, scientific and methodical 

and organizational and administrative tasks taking into 

account theoretical fundamentals of biology, to have skills 

of research activities for collecting and preparation of 

scientific materials, processing of results of field and pilot 

studies; 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 
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Өсімдік туралы ілім 

Учение о 

растительности 

Doctrine of 

vegetation 

Білімі және түсінігі:  иммунологияның замануи 

бағыттары: иммунопатология, молекулярлық 

иммунология, эмбриогенез иммунологиясы, 

аллергология, трансплантациялық иммунология, 

инфекциялық иммунология, иммунохимия, 

иммуноморфология, нейроиммунология; 

өсімдіктің сыртқы және ішкі құрылымы, 

онтогенетикалық және маусымдық өзгерістер, көбею 

және қоныс аудару жолдары, өмір сүру жағдайына 

тәуелділік;  өсімдік әлемінің алуантүрлілігі туралы 

ғылыми идеялар, олардың құрылымының 

ерекшеліктері, экология және эволюция; 

білімді қолдану және түсіну: негізгі заңдар мен 

генетика, иммунология, иммуногенетика заманауи 

жетістіктерінің негізгі түсінігін көрсетеді; ол қазіргі 

заманғы биотехнология, гендік инженерия, 

технологиясы, молекулалық модельдеу негіздері; 

морфологиялық сипаттама, өсімдіктер мен олардың 

бөліктерін эскиздеу және жинау;  өсімдік 

қауымдастығының геоботаникалық сипаттамалары;  

табиғатта және зертханада байқау; 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:  современные  направления 

7 12 2 I -1305 Иммуногенетика 

Иммуногенетика 

Immune-genetics 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э  

СК1. 

СК2, 

СК3 1 SOR6306 -1306 Өсімдіктер туралы қазіргі ілім 

Современное учение о 

растительности 

The modern theory of vegetation 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

4 Э 

12 20 1 RIBR-1203 Биологиялық ресурстарды 

рационалды қорғау 

Рациональное использование 

биологических ресурсов 

Sustainable use of biological 

resources 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 Э 

1 BELR-1301 Дәрілік өсімдіктердің 

биологиясы және экологиясы 

Биология и экология 

лекарственных растений 

Biology and ecology of medicinal 

plants 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 

1 ONIDNEN-

1302 

Жаратылыстану ғылымдары 

бағытындағы зерттеушілік іс-

әрекет негіздері 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности в направлении 

естественных наук 

Fundamentals of research in the 

area of Natural Sciences 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 

1 BOR-1304 Биотехнология өсімдік 

шаруашылық негіздерімен 

Биотехнология с основами 

растениеводства 

Biotechnology with basics of 

plants growing 

ПМ 

МП 

MP 

В ТК 

КВ 

SC 

3 Э 
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иммунологии: иммунопатология, молекулярная 

иммунология, иммунология эмбриогенеза, 

аллергология, трансплантационная иммунология, 

инфекционная иммунология, иммунохимия, 

иммуноморфология, нейроиммунология; 

основных характеристик жизнедеятельности, внешнего 

и внутреннего строения растений, их онтогенетических 

и сезонных изменений, способов размножения и 

расселения, зависимости от условий обитания; научных 

представлений о разнообразии растительного мира, об 

особенностях их строения, экологии и эволюции; 

применение знаний и понимания:  базовые 

представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики, иммунологии, 

иммуногенетики; 

морфологические описания, зарисовка и 

коллекционирование растений и их частей; 

геоботанические описания растительных сообществ; 

проведение наблюдения в природе и в лаборатории; 

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. 
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knowledge and understanding: modern directions of 

immunology: immunopathology, molecular immunology, 

immunology of embryogenesis, allergology, transplantation 

immunology, infectious immunology, immunochemistry, 

immunomorphology, neuroimmunology; 

main characteristics of activity, external and internal 

structure of plants, their ontogenetic and seasonal changes, 

ways of reproduction and resettlement, dependence on 

dwelling conditions; scientific ideas of a variety of flora, of 

features of their structure, ecology and evolution; 

applying knowledge and understanding: basic ideas 

about the main regularities and modern achievements of 

genetics, immunology, immunogenetics;  demonstrates 

modern ideas about the fundamentals of biotechnology, 

genetic engineering, nanobiotechnology, molecular 

modeling; 

morphological descriptions, sketch and collecting of plants 

and their parts; geobotanical descriptions of vegetable 

communities; carrying out observation in the nature and in 

laboratory; 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 
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Ғылыми-

көзқарастық 

Научно-

мирвоззренческий 

The scientific 

worldview 

Білімі және түсінігі: Қазақстан Республикасының 

үлгісі ретінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

саяси тұрақтылығының үлгісі;  Қазақстан 

Республикасы халқының мәдениетінің тарихы мен 

даму тенденциялары;  ғылыми зерттеу әдістемесі, 

жоспарлау және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

жолдары; 

білімді қолдану және түсіну: әлеуметтік-

гуманитарлық пәндерді оқытудағы теориялық білімді 

қолдану, идеологиялық таңдау жағдайлары, әлемдік 

және аймақтық саяси процестердің этникалық 

факторларының мәнін түсіну;  ғылыми зерттеулерді 

жүргізу, жоспарлау; 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын қалыптастыру, 

логикалық, аналитикалық, сыни тұрғыда, 

тұжырымдамалық ойлау: жинау, талдау, түсіндіру және 

қорыту, алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және түрлі тәсілдерін 

ұсыну кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым және ықпал 

табиғи факторлардың қоршаған орта мен 

антропогендік факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және 

шешімдерді жолымен әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету дағдыларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру үшін одан әрі 

оқыту жоғары дәрежесі мен дербестігін арттыру, өз 

интеллектуалдық, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание: основ казахстанской модели как 

примера общественно-политической стабильности 

Республики Казахстан;  истории и тенденции развития 

культуры народа Республики Казахстан; методологии 

научных исследований, путей планирования и 

организации исследований; 

применение знаний и понимания:  применение 

теоретических знаний в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин, ситуации 

5 9 2 OSSBR -5201 Қоршаған ортаны қорғау және 

биоалуантүрлілікті сақтау 

Охрана окружающей среды и 

сохранение биоразнообразия 

Environment protection and 

biodiversity preservation 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 Э КК1,

КК2,

КК5, 

СК2 

2 DKz-5202 Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

2 Э 
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мировоззренческого выбора, понимании сути 

этнических факторов мировых и региональных 

политических процессов; проведение, планирование 

научных исследований; 

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: bases of the Kazakhstan 

model as example of social and political stability of the 

Republic of Kazakhstan; stories and tendencies of cultural 

development of the people of the Republic of Kazakhstan; 

methodologies of scientific research, ways of planning and 

organization of researches. 

applying knowledge and understanding: using of 

theoretical knowledge in teaching social and humanitarian 

disciplines, situations of the world outlook choice, 

understanding of an essence of ethnic factors of world and 

regional political processes; carrying out, planning of 

scientific research. 

expression of discussions: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the obtained 



 

П ВКГУ 011-15 

data by the promotion and protection of arguments using 

biological, interdisciplinary knowledge, methods and 

various ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems; 

communicative ability: givinginformation, ideas, 

problems and solutions through social and communicative 

interaction with the team on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to carry out 

further learning with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural and professional 

level. 

Іс-тәжірибе модулдер 

Модули практик (МП) 

Modules of practices (MP) 

Педагогикалық  

Педагогический 

Pedagogical 

Білу және түсіну: жоғары білім берудің 

педагогикасы мен психологиясының негізгі 

әдістері мен технологиялары, студенттерді оқыту 

әдістері мен құралдары. 

білімді қолдану мен түсіну: оқу үрдісінде жаңа 

педагогикалық техникалар мен технологияларды 

қолдану, студенттермен жұмыс істеуде алынған 

теориялық және тәжірибелік білім мен 

дағдыларды қолдану. 

Пікір білдіру: педагогикалық қызметтің 

нәтижелерін талдау және бағалау. 

коммуникативті қабілеттер: магистранттарды 

кәсіптік салада жұмыс істеу және негізгі 

құзыреттілікті нығайту, магистранттардың 

практикалық дағдылары мен оқу саласындағы 

кәсіби қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы 

 

знание и понимание: основных методик и 

3 3 3 P Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

3 За

че

т 

cr

ed

it 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 
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технологий в педагогике и психологии высшей 

школы, средств  и систем обучения студентам. 

применение знаний и понимания: 

использование последних педагогических 

методик и технологии в образовательном 

процессе, применение полученных теоретических 

и практических знаний и навыков при работе со 

студентами. 

выражение суждений: анализ и оценка 

результатов педагогической деятельности. 

коммуникативные способности: 

приобщение магистранта в педагогической среде 

с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

магистрантами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию. 

 

knowledge and understanding: the main techniques 

and technologies in the pedagogy and psychology of 

higher education, the means and systems of teaching 

students. 

application of knowledge and understanding: the 

using of the latest pedagogical techniques and 

technology in the educational process, the application 

of theoretical and practical knowledge and skills 

gained in working with students. 

expression of judgments: : analysis and evaluation 

of the results of pedagogical activity. 

communication skills: familiarizing of the master  

student in the production environment for the purpose 

of acquisition of the social and personal competences 

necessary for work in the professional sphere and 

fixing of key competences, acquisition by master 
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students of practical skills and experience of 

professional activity on the trained specialty. 

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 
Зерттеу  

Исследовательский 

Research 

Білу және түсіну: арнайы пәндер бойынша 

білімін шоғырландыру және тереңдету; 

өсімдіктерді сәйкестендіру дағдыларын 

жетілдіру, олардың географиялық жақындығы, 

экология, тіршілік формалары, жүйелі орналасуы, 

зерттеу аймағының өсімдік жамылғысы туралы 

идеяны алу, сирек кездесетін және қорғалатын 

түрлерді анықтау. 

білімді қолдану мен түсіну: Өсімдіктер 

организмінің бірлігін және оның өмір сүру 

жағдайларын іс жүзінде тексеру үшін 

өсімдіктерді өсіру алаңында бақылау және 

зерттеу. Магистерлік диссертацияның тақырыбы 

бойынша әртүрлі әдістерді қолданатын далалық 

материалдар жинағы. 

Пікір білдіру: зертханалық және далалық 

зерттеулер нәтижелерін талдау, бағалау және 

алынған нәтижелер туралы қорытынды жасау. 

коммуникативті қабілеттер: магистранттарды 

кәсіптік салада жұмыс істеу және негізгі 

құзыреттілікті нығайту, магистранттардың 

практикалық дағдылары мен оқу саласындағы 

кәсіби қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы 

 

знание и понимание: закрепление и углубление 

знаний по специальным предметам; 

совершенствование навыков определения 

растений, ознакомление с их географической 

приуроченностью, экологией, жизненными 

формами, систематическим положением, 

3 14 4 Is Зерттеу іс-тәжірибе  

Исследовательская практика  

Research Practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

3 За
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т 
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СК1 

СК2 

СК3 
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получение представления о растительном покрове 

исследуемой территории, выявление редких и 

охраняемых видов. 

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

произрастания для того чтобы практически 

убедиться в единстве растительного организма и 

условий его существования. Сбор полевого 

материала с использованием различных методик 

по теме магистерской диссертации. 

выражение суждений: анализировать и 

оценивать результаты лабораторных и полевых 

исследований и сделать выводы по полученным 

результатам. 

коммуникативные способности: 

приобщение магистранта в производственной 

среде с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе:готовность и способность к 

самообразованию. 

 

knowledge and understanding: consolidation and 

deepening of knowledge in special subjects; 

improvement of plant identification skills, 

familiarization with their geographic proximity, 

ecology, life forms, systematic position, obtaining an 

idea of the vegetation cover of the study area, 

identification of rare and protected species. 

application of knowledge and understanding: 

Observation and study of plants on the site of their 

growth in order to practically verify the unity of the 

plant organism and the conditions of its existence. 

Collection of field material using various methods on 
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the topic of the masters dissertation. 

expression of judgments: analyze and evaluate the 

results of laboratory and field studies and draw 

conclusions on the obtained results. 

communication skills: familiarizing of the master  

student in the production environment for the purpose 

of acquisition of the social and personal competences 

necessary for work in the professional sphere and 

fixing of key competences, acquisition by students of 

practical skills and experience of professional activity 

on the trained specialty. 

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 
Өгдірістік 

Производственный 

Production 

Білу және түсіну: арнайы пәндер бойынша 

білімін шоғырландыру және тереңдету; 

өсімдіктерді сәйкестендіру дағдыларын 

жетілдіру, олардың географиялық жақындығы, 

экология, тіршілік формалары, жүйелі орналасуы, 

зерттеу аймағының өсімдік жамылғысы туралы 

идеяны алу, сирек кездесетін және қорғалатын 

түрлерді анықтау. 

білімді қолдану мен түсіну: Өсімдіктер 

организмінің бірлігін және оның өмір сүру 

жағдайларын іс жүзінде тексеру үшін 

өсімдіктерді өсіру алаңында бақылау және 

зерттеу. Магистерлік диссертацияның тақырыбы 

бойынша әртүрлі әдістерді қолданатын далалық 

материалдар жинағы. 

Пікір білдіру: зертханалық және далалық 

зерттеулер нәтижелерін талдау, бағалау және 

алынған нәтижелер туралы қорытынды жасау. 

коммуникативті қабілеттер: магистранттарды 

кәсіптік салада жұмыс істеу және негізгі 

құзыреттілікті нығайту, магистранттардың 

практикалық дағдылары мен оқу саласындағы 

кәсіби қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

2 5 2 PRO Өгдірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Field practice 
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Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы 

 

знание и понимание: закрепление и углубление 

знаний по специальным предметам; 

совершенствование навыков определения 

растений, ознакомление с их географической 

приуроченностью, экологией, жизненными 

формами, систематическим положением, 

получение представления о растительном покрове 

исследуемой территории, выявление редких и 

охраняемых видов. 

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

произрастания для того чтобы практически 

убедиться в единстве растительного организма и 

условий его существования. Сбор полевого 

материала с использованием различных методик 

по теме магистерской диссертации. 

выражение суждений: анализировать и 

оценивать результаты лабораторных и полевых 

исследований и сделать выводы по полученным 

результатам. 

коммуникативные способности: 

приобщение магистранта в производственной 

среде с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе:готовность и способность к 

самообразованию. 

 

knowledge and understanding: consolidation and 

deepening of knowledge in special subjects; 

improvement of plant identification skills, 



 

П ВКГУ 011-15 

familiarization with their geographic proximity, 

ecology, life forms, systematic position, obtaining an 

idea of the vegetation cover of the study area, 

identification of rare and protected species. 

application of knowledge and understanding: 

Observation and study of plants on the site of their 

growth in order to practically verify the unity of the 

plant organism and the conditions of its existence. 

Collection of field material using various methods on 

the topic of the masters dissertation. 

expression of judgments: analyze and evaluate the 

results of laboratory and field studies and draw 

conclusions on the obtained results. 

communication skills: familiarizing of the master  

student in the production environment for the purpose 

of acquisition of the social and personal competences 

necessary for work in the professional sphere and 

fixing of key competences, acquisition by students of 

practical skills and experience of professional activity 

on the trained specialty. 

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

Модуль научно-исследовательской работы 

Module research 

Ғылыми-зерттеу  

Научно-

исследовательский  

Scientifically 

research 

Білу және түсіну:  аудиториялық қызмет 

барысында алынған теориялық білімдер, оқу 

тәжірибесі, кәсіби дағдылар мен дағдыларды алу 

және негізгі пәндер бойынша қорытынды 

біліктілік жұмысын жазу үшін қажетті 

материалдарды жинау. 

білімді қолдану мен түсіну: алынған теориялық, 

жалпы кәсіби білім мен қазіргі заманғы биология 

әдістерін іс жүзінде қолдану; оның іргелі және 

арнайы дайындық деңгейін анықтау, ғылыми 

7 32 1-

3 
NI Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы, магистерлік 

диссертацияны орындауды 

қосқанда (МҒЗЖ)  

Научно-исследовательская 

работа магистранта, включая 

выполнение магистерской 

диссертации  

The research work of a of a 

candidate for a Master’s degree, 

including the implementation of 

master’s thesis 

ҚM 

ДМ 

ЕМ 

A МК 

ОК 

MC 

7 За

че

т 

cr

ed

it 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 



 

П ВКГУ 011-15 

зерттеулер жүргізу  дағдыларын жетілдіру; 

Пікір білдіру: ғылыми-техникалық жобалар мен 

есептерді қалыптастыру принциптерін білуді 

көрсететін далалық және зертханалық 

биологиялық ақпаратты өңдеудің, талдауға және 

синтездеудің дәстүрлі және заманауи әдістерін 

қолдануға; жұмысты ұйымдастыруды және 

қауіпсіздікті анықтайтын нормативтік 

құжаттарды пайдаланады; қорытындылар мен 

тұжырымдар жасай білу, ғылыми баяндамалар, 

мақалалар, электронды презентациялар туралы 

есептер түрінде алынған нәтижелерді ресімдеу 

және т.б. 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби салада 

жұмыс істеу және негізгі құзыреттілікті нығайту 

үшін қажетті әлеуметтік- құзыреттерді игеру үшін 

студентті жұмыс ортасына ынталандыру, 

оқушылардың практикалық дағдыларын және оқу 

саласында кәсіби қызметтегі тәжірибені игеру. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы 

 

знание и понимание: теоретических знаний, 

полученные во время аудиторных занятий, 

учебных практик, приобретение 

профессиональных умений и навыков и сбор 

необходимого материала для написания 

выпускной квалификационной работы по 

основным дисциплинам. 

применение знаний и понимания: применить 

полученные теоретические, 

общепрофессиональные знания и методы 

современной биологии на практике; определить 

уровень своей фундаментальной и специальной 

подготовки, усовершенствовать умения и навыки 

по проведению научных исследований; 

выражение суждений: пользоваться 

традиционными и современными методами 

4 18 1-

2 
NI Магистранттың 

эксперименттік-зерттеу 

жұмысы, магистрлік жобаны 

орындау қосқанда 

Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта, включая 

выполнение магистерского 

проекта 

Experimental research of Master 

candidate, including Master’s 

Thesis 

ҚM 

ДМ 

ЕМ 

A МК 

ОК 

MC 

4 За

че

т 

cr

ed

it 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 
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обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, 

демонстрировать знание принципов составления 

научно-технических проектов и отчетов; 

пользуется нормативными документами, 

определяющими организацию и технику 

безопасности работ; умение делать обобщения и 

выводы, оформлять полученные результаты в 

виде научных отчетов, статей, докладов с 

электронной презентацией, и т. п; 

коммуникативные способности: приобщение 

студента в производственной среде с целью 

приобретения социальноличностных 

компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой 

специальности. 

способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию; 

 

knowledge and understanding: theoretical 

knowledge, received during the classroom 

occupations, educational the practician, acquisition of 

professional skills and collecting necessary material 

for writing of final qualification work on the main 

disciplines. 

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

knowledge and methods of modern biology in 

practice; to determine the level of its fundamental and 

special training, to improve skills and skills in 

conducting scientific research; 

expression of judgments: to use traditional and 

modern methods of processing, analysis and 

synthesis of field and laboratory biological 

information, demonstrate knowledge of the principles 
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of drawing up scientific and technical projects and 

reports; uses the normative documents that determine 

the organization and safety of work; the ability to 

make generalizations and conclusions, formalize the 

results obtained in the form of scientific reports, 

articles, reports with an electronic presentation, and 

so on; 

communicative abilities: familiarizing the student 

with the production environment with the goal of 

acquiring the socially-competent competences 

necessary for working in the professional sphere and 

fixing key competences, acquiring practical skills and 

experience of professional activity in the student's 

specialty. 

abilities to study: readiness and ability to self-

education; 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации (МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі 

Модуль итоговой 

аттестации (МИГА) 

Modul of final 

examination (MFE) 

final certification 

Білу және түсіну: магистранттар мемлекеттік емтихан 

бойынша бағдарламаның барлық бөлімдері бойынша 

білімдерін көрсетуі керек; бағдарламалық материалды 

нақты, сауатты және логикалық түрде көрсету; табиғи 

үрдістердің механизмі туралы мықты тәсілдерді 

көрсетеді;Магистрлік диссертацияны бітірушілердің 

теориялық білімдері жүйеленген, біріктірілген және 

кеңейтілген; 

білімді қолдану мен түсіну: Мемлекеттік емтихан 

туралы әрбір сұрақтың жауабы түлектің жалпы және 

егжей-тегжейлі білімін және практикада алған 

білімдерін пайдалануға дайын екенін көрсететін толық 

ақпаратты қамтуы тиіс; Магистрлік диссертация оқу 

процесінде алынған және тәуелсіз ғылыми зерттеулер 

барысында алынған білімдер мен дағдыларды 

көрсетеді, сондай-ақ  магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысының  нәтижелерін жинақтайды. 

Пікір білдіру: мемлекеттік емтихан кезінде, 

магистранттар материалды теориялық білімдерін, 

сонымен қатар барлық бөлімдерде тәжірибелік 

білімдерін ғана емес көрсету үшін қажет, сондай-ақ өз 

бетінше қолжетімді ақпараттық мәселені төндіретін 

4 15 4 МИГА Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

ҚМА

М 

МИГА 

МFЕ 

A МК 

ОК 

MC 

1 M

E 

Г

Э 

F

E 

СК1 

СК2 

СК3 
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4 МИГА Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Writing and defense of masters 

dissertation 

ҚМА

М 

МИГ

А 

МFЕ 

A МК 

ОК 

MC 

3 M
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Г

Э 

F
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4 15 2 МИГА Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 
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F

E 

2 МИГА Магистрлік жобаны рәсімдеу 

және қорғау 

Оформление и защита 

ҚМА

М 

МИГ

A МК 

ОК 

MC 

3 M

E 

Г
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іргелі мәселелері ашады талдайды және өрісті 

орындауға, мамандану нақты проблемаларды шешуге 

зертханалық биологиялық зерттеулер, қазіргі заманғы 

жабдықтарды пайдалана отырып, және ресурстарды 

есептеу, ол жұмысының сапасы мен диплом жұмысын 

орындау кезінде алынған нәтижелердің ғылыми 

растығы үшін жауапкершілік көрсетеді. 

коммуникативті қабілеттер: мемлекеттік емтиханды 

тапсыру кезінде және диссертацияны қорғаған кезде 

белгілі бір сұраққа жауап бергенде түлек жалпы 

биологиялық білім жүйесінде белгілі бір мәселенің 

орнын түсінуін көрсетуі керек. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті  және 

дайындығы. 

 

знание и понимание: на государственном экзамене 

магистранты должны показать знания по всем разделам 

программы; четко, грамотно и логично излагать 

программный материал; продемонстрировать прочные 

знания о механизмах протекания природных 

процессов; 

В магистерской диссертации систематизируются, 

закрепляются и расширяются теоретические знания 

выпускников; 

применение знаний и понимания: 
Ответ на каждый вопрос государственного экзамена 

должен содержать развёрнутые сведения, 

показывающие общую и детальную осведомлённость 

выпускника и его готовность применить полученные 

знания на практике; 

В магистерской диссертации отражаются знания и 

навыки, полученные в процессе обучения и в ходе 

самостоятельного научного исследования, а также 

обобщаются результаты научно-исследовательской 

работы. 

выражение суждений: в ходе государственного 

экзамена магистранты обязаны показать не только 

теоретическое знание материала, но и практические 

знания по всем разделам но и самостоятельно 

анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач по 

магистерского проекта 

Writing and defense of masters 

project 

А 

МFЕ 

Э 

F

E 
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специализации с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов полученных при 

выполнении магистерской диссертации; 

коммуникативные способности: При ответе на 

конкретный вопрос при сдаче государственного 

экзамена и при защите магистерской диссертации 

выпускник должен продемонстрировать понимание 

места частного вопроса в общей системе 

биологических знаний. 

способности к учебе: готовность и способность к 

самообразованию. 

 

knowledge and understanding: at the state exam, master 

students should show knowledge in all sections of the 

program; clearly, competently and logically to present the 

program material; demonstrate a solid knowledge of the 

mechanisms of the course of natural processes; 

In the  masters dissertation, the theoretical knowledge of 

graduates is systematized, consolidated and expanded; 

application of knowledge and understanding: The 

answer to each question of the state examination should 

contain detailed information showing the general and 

detailed knowledge of the graduate and his willingness to 

apply the knowledge gained in practice; 

The  masters dissertation reflects knowledge and skills 

obtained in the process of learning and in the course of 

independent scientific research, and also summarizes the 

results of pre-diploma practice. 

the expression of judgments: in the course of the state 

examination, master students are required to show not only 

theoretical knowledge of the material, but also practical 

knowledge in all sections but also independently analyze 

the available information, identify fundamental problems, 

set the task and perform field, laboratory biological studies 

in solving specific problems in specialization with using 

modern equipment and computer facilities, demonstrates 

responsibility for the quality of work and the scientific 

validity of the results obtained when the  masters 

dissertation; 

communicative abilities: At the answer to a specific 

question when passing a state exam and at protection of the  
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masters dissertation the graduate has to show understanding 

of the place of a private question in the general system of 

biological knowledge. 

ability to study: readiness and ability to self-education. 
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6М060700 – Биология 

6М060700 – Биология 

6М060700 – Biology 

 

№ 

Пәндер 

коды 
Код 

дисциплин 
Codes of 

disciplines 

Элективті пәндер атауы 
Наименование дисциплин 

Names of disciplines 

Кредиттер 

саны 
Кол-во 

кредитов 
Number of 

credits 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –12 кредитов/кредит/credit 

«Зоология», «Ботаника және өсімдіктердің биотехнологиясы» білім беру  
траекториялары бойынша базалық пәндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:   
«Зоология», «Ботаника и биотехнология растений» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Zoology», «Botany and biotechnology plant» 

1 

OSSBR-

5205 

Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау  
Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия 
Environment protection and biodiversity preservation 

3 PGPB-5205 
Биологиядағы ғаламдық жылыну мәселелері 
Проблемы глобального потепления в биологии  
The problems of global warming in biology 

D-5205 
Дендрофлора 
Дендрофлора 
Dendroflora 

2 

YaKI-5206 
Кәсіптік қазақ тілі 
Профессиональный казахский язык 
Professional Kazakh Language 

 
2 

DKz-5206 
Іскерлік қазақ тілі 
Деловой казахский язык 
Business Kazakh language 

KSO-5206 
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
Корпоративная социальная ответственность 
Corporate social responsibility 

3 

BRK-5207 
Қазақстанның биологиялық ресурстары 
Биологические ресурсы Казахстана 
Biological resources of Kazakhstan 

3 
RIB-5207 

Биоресурстарды ұтымды пайдалану 
Рациональное использование биоресурсов 
Rational using of bioresources 

SBZD-5207 

Биоалуантүрлілікті сақтау және қорықтану ісі 
Сохранение биоразнообразия 
 и заповедное дело 
Biodiversity Conservation and preservation work 

4 

BGMS-5208 
Селекциядағы биотехнологиялық және генетикалық әдістер  
Биотехнологиеские и генетические методы в селекции 
Biotechnology and genetic methods in selection 

4 RGIB-5208 
Гендік инженерияның дамуы мен болашағы 
Развитие генной инженерии и ее будущее 
The development of genetic engineering and its future 

MKBM-

5208 

Биологиялық материалды консервациялау әдістері 
Методы консервации биологического материала 
Methods of preservation of biological material 
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Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 
- 20 кредитов/ кредит/ credit 

«Зоология», «Ботаника және өсімдіктердің биотехнологиясы» білім беру  
траекториялары бойынша кәсіптік пәндер 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:   
«Зоология», «Ботаника и биотехнология растений» 

Main disciplines for educational trajectories:«Zoology», «Botany and biotechnology plant» 

5 

CUZh-5302 
Жануарлар туралы қазіргі ілім 
Современное учение о животных 
The modern animal study 

4 SOR-5302 
Өсімдіктер туралы қазіргі ілім 
Современное учение о растительностии 
The modern theory of vegetation 

BELR-5302 
Дәрілік өсімдіктердің биологиясы мен экологиясы 

Биология и экология лекарственных растений 

Biology and ecology of medicinal plants 

6 

Imm-5303 
Иммунология  
Иммунология 
Immunology 

3 I-5303 
Иммуногенетика 
Иммуногенетика 
Immunegenetics 

GI -5303 
Гидробиология және ихтиология 

Гидробиология и ихтиология  

Hydrobiology and Ichthyology 

7 

EOM-6304 
Органикалық әлемнің эволюциясы                                                                                 

Эволюция органического мира   
The evolution of the organic world 

3 
IMB-6304 

Биология тарихы мен әдістемесі 

История и методология биологии 
History and Methodology of Biology 

ONIDNEN-

6304 

Жаратылыстану ғылымдары бағытындағы зерттеушілік іс-әрекет 

негіздері 

Основы научно-исследовательской деятельности в направлении 

естественных наук 

Fundamentals of research in the area of Natural Sciences 

8 

Bgc-6305 
Биогеоценология  
Биогеоценология 
Biogeocenology 

3 
BRZh-6305 

Жануарлардың көбеюінің биологиясы  
Биология размножения животных 
Biology of reproduction of animals 

PRZh -6305 

ШҚО мысалында сирек кездесетін жануарлар практикумы 

Практикум по редким животным на примере ВКО 

Workshop on rare animals on the example of the East-

Kazakhstan region 

9 

ТВ-6306 
Теориялық биология 
Теоретическая биология 
Theoretical Biology 

4 ZOE-6306 
Зоогеография экология негіздерімен  
Зоогеография с основами экологии    
Zoogeography and the basics of ecology 

BOR-6306 
Биотехнология өсімдік шаруашылық негіздерімен 

Биотехнология с основами растениеводства 
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Biotechnology with basics of plant growing 

10 

MBI-6307 
Ботаникалық зерттеулер әдістемесі  
Методика ботанических исследований 
Botanical research methodology 

3 
MPIEZh-

6307 

Жануарлар экологиясы бойынша далалық зерттеу әдістемесі  
Методика полевых исследований по экологии животных 
Methods of field research on the ecology of animals 

 
Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау  
Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия 
Environment protection and biodiversity preservation 
Мақсаты: магистранттарды биоалуантүрлілікке тигізілген зияндылықты ескере отырып тек 

қана біздің елімізде ғана емес, шекаралас мемлекет (юрисдикция сферасы) – Конвенция бағытында 

биоресурстарды алу және бақылау әдістерімен; генетикалық қорларды және биотехнологияларды 

қолдану тәртібімен таныстыру. Курстың мазмұны Экожүйелердің  тұрақтылығы және 

динамикалығы. Экожүйелердің  тұрақтылығын зерттеу және биологиялық алуантүрлілікті 

сақтаудағы мониторинг зерттеулерін жүргізу принциптері. Биологиялық алуантүрлілікті тиімді 

пайдалану жөніндегі ұлттық стратегия. Қорғау аймақтары және биоалуантүрлілік. Биологиялық 

алуантүрлілік жөніндегі конвенция. Сонымен қатар магистранттарды Биоалуантүрлілікті 

қорғаудың жалпы стратегиясына Қазақстанның қосқан үлесімен таныстыру. 
Нәтижесінде магистрант:  
- білуі тиіс: практикалық және ғылыми биоалуантүрлілікті сақтаудың ұғымдық аппараты; 

биолауантүрлілікті қорғау мен сақтау бағытындағы зерттеулердің ғылыми ұйымдастырылуы мен 

өткізілуі;  
істей алуы қажет: негізгі зерттеу әдістерін қолдана отырып биоалуантүрлілікті  зерттеуді 

жоспарлай алу және өткізу;  
- дағдылануы тиіс: биоалуантүрлілік зерттеулерді жүргізуге. 
Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  

- табиғи ресурстардың негіздерін білу, тұрақты даму, қоршаған ортаға әсерді 

бағалау және қоршаған ортаны қорғау; 
- тәжірибеде теориялық білімді пайдалану мүмкіндіктерін арттыру. 

 
Цель: ознакомить магистрантов с методами контроля по изъятию биоресурсов с учетом 

возможного ущерба биоразнообразию не только внутри своей страны, но и сопредельных 

государств (сферы юрисдикции) – сторон Конвенции; с правилами использования генетических 

ресурсов и биотехнологий. Содержание курса состоит в сохранении и устойчивом использовании 

компонентов биологического разнообразия Республики Казахстан и получения экономических 

выгод, разработка и совершенствование стратегии природопользования, правовой основы и 

системы финансового обеспечения программ сохранения биоразнообразия. Также ознакомить 

магистранта с вкладом Казахстана в общую глобальную стратегию сохранения биоразнообразия.  
В результате изучения магистрант должен: 
- знать понятийный аппарат научной и практической биоразнообразия; основы научной 

организации и проведения исследования по биоразнообразию; методы и классификации методов 

изучения биоразнообразия; 
-уметь планировать и проводить исследование биоразнообразия с использованием ее 

основных методов;  
- иметь навыки проведения исследования в биоразнообразии. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 
- знать основы природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду и охраны окружающей среды; 

- обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 
The purpose: to familiarize undergraduates with the methods of control to seize biological resources 
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with the possibility of damage to biodiversity, not only within their own country, but also the neighboring 

states (the jurisdiction) - Parties of the Convention; with the rules of the use of genetic resources and 

biotechnology. The content of the course is conservation and sustainable use of components of biological 

diversity of the Republic of Kazakhstan and the economic benefits, the development and improvement of 

environmental management strategies, legal framework and system of financial support programs for the 

conservation of biodiversity. Familiarize undergraduates with Kazakhstan's contribution to the overall 

global strategy for biodiversity conservation.  
  As a result undergraduate should:  
- Know: the conceptual apparatus of the science and practice of biodiversity; foundations of the 

science of organizing and conducting research on biodiversity; methods and classification methods for the 

study of biodiversity;  
-Be able to: plan and carry out a study of biodiversity with its main methods;  
- Have the skills to carry out the study in biodiversity. 
Discipline is aimed at creating professional, research competencies. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, математика 
Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, математика 
Botany, physiology, genetics, microbiology, physics, chemistry, mathematics 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертацияны орындау 
Выполнение магистерской диссертации 
Implementation of the master's thesis 

 
Биологиядағы ғаламдық жылыну мәселелері 
Проблемы глобального потепления в биологии  
The problems of global warming in biology 
Курста ғаламдық жылыну мәселелері қарастырылады, бұл құбылысты зерттеу әдістері, 

анықтау және болжау әдістері, ғаламдық жылынудың тірі ағзаларға әсері, климаттың өзгеруі, тірі 

ағзалардың бейімделу реакциялары қарастырылады. Рассматривает возможные пути решения 

проблемы. 
Мақсаты: магистранттарды ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

тәсілдерімен таныстыру 
Нәтижесінде магистрант:  
- білуі тиіс: ғылыми зерттеулердін әдістемесін, жоспарлауын, ұйымдастыру жолдарын;  
- істей алуы қажет; ғылыми зерттеулерді жоспарлап, оларда тиімді әдістерді қолданып 

жүргізу, бақылау нәтижелерін статистикалық өндеуден өткізу;  
- дағдылануы тиіс: өзінің магистрлік диссертациясы бойынша ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау мен ұймдастыру; 
Пән кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  
- ғылыми-зерттеу саласында  алдымен  терминология, эксперимент жобалау және жоспарлау 

жасау; 
- өз бетінше эксперимент жоспарлау және мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз 

етудің жаңа әдістерін білу мүмкіндігі; 
- эксперимент мүмкіндіктері мен міндеттеріне негізделген эксперимент дизайнын таңдай 

білу. 
 
Курс рассматривает проблемы глобального потепления,  методы изучения данного явления, 

методы прогнозирования и диагностирования, влияние глобального потепления на живые 

организмы, изменение климата, приспособленческие реакции живых организмов. Рассматривает 

возможные пути решения проблемы. 
Цель: знакомство магистрантов проблемой глобального потепления и его влиянием на 

живую природу 
В результате изучения магистрант должен: 
- знать понятия и факторы глобального потепления; 
-уметь проводить, планировать научные исследования, правильно применять в них методы 

исследования;  
- иметь навыки профессиональных специальных терминов. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 
-владение терминологией в области научных исследований, проектной деятельности и 

планирования эксперимента, 
-способность самостоятельно изучать новые методы планирования эксперимента и 

специализированное программное обеспечение. 
-умение выбирать план эксперимента исходя из имеющихся возможностей и целей 

эксперимента 
 
The course examines the global warming problem, methods for studying this phenomenon, the 

methods of forecasting and diagnosis, the impact of global warming on living organisms, climate change, 

Opportunistic reactions of living organisms. Possible ways of solving the problem. 
Objective: Learn undergraduates problem of global warming and its impact on wildlife 
As a result of the study graduate student should: 
- Know the concepts and factors of global warming; 
-umet carried out the research plan, to correctly apply them in research methods; 
- Have the skills of professional technical terms.  
Discipline aimed at creating professional, research competencies. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, зоология, экология 
Ботаника, зоология, экология  
Botany, zoology, ecology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертация мен курстық жұмысты жазу, ғылыми-зерттеулік тәжірибе 
Написание и оформление магистерской диссертации, курсовой работы, научно-

исследовательская практика 
Writing and design of the master's thesis, term paper, research practices 

 
Дендрофлора 
Дендрофлора 
Dendroflora 
Дендрофлора орман алқаптары сапалық құрамы мен өнімділігін арттыру, ағаштың 

биологиясы, экологиясы, қоршаған орта өсімдік жамылғысы туралы ілімі теориялық ережелері мен 

практикалық дағдыларын меңгеру.  
- Мақсаты:планетаның тіршілігіндегі дендрофлораның маңызы туралы түсінік қалыптастыру;  
- Республиканың табиғи аймағындағы ағаш және бұталар түрлерінің ассартиментіне баға 

беру;  
- Ағаш өсімдіктерінің ассартиментін таңдауды оның экологиясына сәйкес жүргізу;  
- Қызыл Кітапқа енген ағаш өсімдіктері түрлерін сақтау бойынша шаралар қолдану; 
Негізгі тақырыптар: Ағаштардың, бұталардың, жартылай бұталардың, шырмауықтар мен 

жатаған өсімдіктердің жіктелуі.  
Ағаш өсімдіктері тіршілік құбылыстарына, биологиялық өсімділігіне және қалыптасу 

қаблетіне тигізетін метерологиялық жағдай мен маусымдық өзгерістер әсері. Ортаның топырақ 

экологиялық әсері: топырақтың механикалық және химиялық құрамы, қышқылдығы мен 

ылғалдану жағдайы.  
Еліміздің тік тау аймақтары мен ормандары. Орман шаруашылығы мен елді мекендері 

көгалдандыру  саласында қолдануда макромезо-микробелдердің әсері. 
Табиғат қорғау, ағаш өсімдіктерін тиімді пайдалану, өсімдік әлемі «қызыл кітабына» енген 

сирек кездесетін және тұрып бара жатқан ағаш өсімдіктерін анықтау, зерттеу, қорғау мен 

көбейтуде орманшылар ролі. 
Нәтижесінде студент: білуі тиіс:  
Қазақстанда және ТМД территориясында өсетін, орман түзуші ағаш өсімдіктерінің түрлері: 
Қазақстанда жерсіндірілген, орман түзуші ағаш өсімдіктерінің түрлері; 
фенологиялық бақылаудың әдістемесі; 
оқылған материалды анализдеу, салыстыра білу, дұрыс қорытынды шығару; 
ғылыми және оқулықты әдебиеттермен жұмыс істей білу 
- дағдылануы тиіс:. 
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Құзіреттіліктер:  
- негізгі принциптері, тәсілдері, ережелері менбиокөрсеткіштерді қолдану, 

  биологиялық мониторинг жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдер; 
-тиісті әдістер мен қоршаған ортаны мақсаты бағалау үшін тиісті индикатор отырғызу 

іріктеуде жасауға; био-индикаторларды пайдалана отырып, қоршаған ортаны зертханалық және 

далалық бағалау негізгі әдістері мен танысу; 
 
Курс дендрофлоры рассматривает жизненные формы, экологию, основы интродукции, 

филогенетическую систему и характеристику древесных растений, методы изучения лесного 

сообщества, зеленого пояса Земли.  
Целью изучения дисциплины является формирование понятий о важности и значении 

дендрофлоры для сохранения планеты.  
. 
В результате изучения дендрологии студенты должны знать: 
- лесообразующие виды древесных растений, произрастающие на территории Казахстана 

и СНГ; 
На основе знаний морфологии и биологии древесных растений студенты должны 
уметь:  
- давать оценку состоянию ассортимента древесных и кустарниковых видов природных 

зон Республики;  
проводить подбор ассортимента древесных растений в соответствии с их экологией; 
- прогнозировать урожайность семян основных пород лесообразователей; 
- принимать меры по сохранению видов древесных растений, вошедших в Красную книгу.   
- проводить оценку и подбор ассортимента деревьев, кустарников и травянистых растений 

для озеленения городов, и населенных мест. 
Компетенции:  
- знать основные принципы, методы, правила и уметь использовать биоиндикаторы; 
-для оценки состояния окружающей среды уметь определять необходимые виды 

биоиндикаторов. 
 

Dendroflora course examines life forms, biology, introduction bases, and phylogenetic 

characterization of the system of woody plants, methods of studying the forest community, the green belt 

of the Earth. 

The purpose of discipline is to develop the concepts of the importance and significance of 

dendroflora to save the planet.. 
A study of dendrology students should know: 
- Forest-forming species of woody plants growing on the territory of Kazakhstan and the CIS; 
- Forest-forming species of woody plants introduced in Kazakhstan; 
- Method of phenological observations. 
On the basis of knowledge of the morphology and biology of woody plants, students should 
be able to: 
- To assess the range of tree and shrub species of natural areas; 
carry out the selection range of woody plants in accordance with their environment; 
- Predict the productivity of seeds of basic forest-forming species; 
- To take measures to conserve tree species included in the Red Book. 
- To assess the range and selection of trees, shrubs and herbaceous plants for landscaping cities and 

populated areas. 
Competenses:  
- to know basic principles, methods, governed and able to use bioindicators; 
-для estimations of the state of environment able to determine the necessary types of bioindicators. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника 
Ботаника 
Botany 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертация мен курстық жұмысты жазу, ғылыми-зерттеулік тәжірибе 
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Написание и оформление магистерской диссертации, курсовой работы, научно-

исследовательская практика 
Writing and design of the master's thesis, term paper, research practices 

 
Кәсіби қазақ тілі 
Профессиональный казахский язык 
Professional Kazakh Language 
Курс мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі 

синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған тақырыптарды және практикалық, жағдаяттық 

тапсырмаларды қамтиды.   Кәсіби қазақ тілі мамандық бойынша мәтіндерді оқып-түсінуге, радио, 

теледидар, интернеттен кәсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, ғылыми мақалаларды 

жазуға және ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге дағдыландырады. 
Мақсаты: магистрлер өздерінің кәсіби жұмыстарында  қазақ тілінде еркін сөйлесе алу, оқу, 

ұғымдарды қолдану дағдаларын қалыптастыру  
Нәтижесінде магистрант:  
- білуі тиіс: қазақ тілі лексикасын, негізгі терминдерді, синтаксистік құрылымдарды;  
- істей алуы қажет; қазақ тілінде кәсібіне байланысты әдебиеттерді оқып түсіну, еркін 

сөйлесу;  
- дағдылануы тиіс: кәсіби терминдерді аудару. 
Құзыреттілігі: Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 
Ортақ білімділіктің құзырлары: 

- білім, дағдыларын дамыту мен дағдыларды үздіксіз жаңарту қамтамасыз ету үшін. 
әлеуметтік және этикалық құзыр; 
- объективті және басқа халықтардың дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты болуы тиіс; 
- өз көзқарасын қорғай дұрыс, командада жұмыс істей алады, жаңа шешімдерді ұсынады; 
экономикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық құзыреті: кәсіби қазақ тілінде 

алған білімдерін пайдалана отырып, барабар әр түрлі жағдайларда бағдарлай алуы қажет. 
 
Курс предусматривает овладение специальной лексикой, научной терминологии, сложных 

синтаксических конструкций и выполнение практических, ситуативных заданий 

коммуникативного направления.  Целью данной дисциплины является изучение професионально-

ориентированных текстов, умение обработки и использование  материалов средств массовой 

информации при написании научных статей и навыки применения профессиональной речи. 
Цель: формирование у будущих магистров навыков свободной речи, чтения, применения 

понятий казаского языка в профессиональной работе. 
По результатам обучения магистрант должен: 
знать лексику казахского языка, основные термины, синтаксические структуры;  
уметь читать и понимать литературу по специальности, свободно разговаривать; 
получить навыки: перевод профессиональных терминов. 
Компетенции: 
компетенции общей образованности: 
- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения профессиональных 

навыков и умений. 
социально-этические компетенции: 
- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 
-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; 
экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные 

знания по профессиональному казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в различных 

ситуациях. 
 
The course includes the acquisition of specialized vocabulary and scientific terminology, complex 

syntax and implementation of practical, situational tasks communicative direction. The purpose of this 

discipline is the study of professionally-oriented texts, the ability to process and  use of the media material 

in scientific papers and skills in the use of professional speech.  
Purpose: The formation of the skills of free speech, reading and application of the concepts the 

Kazakh language in professional work in the future masters. 
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  Competencies:  
competence of general education:  
- in methods of support of continuous up-dating of knowledge, extensions of professional skills and 

abilities. 
- Be objective and tolerant to traditions and culture of other peoples of the world;  
- Be able to work in a team, defend his point of view correctly, to offer new solutions;  
economic, organizational and managerial competence: using knowledge gained in professional 

Kazakh language, to be able to adequately cater to different situations.  
By results of training the undergraduate should:  
know the vocabulary of the Kazakh language, basic terms, syntactic structures;  
able to read and understand literature in their specialty, to speak freely;  
gain skills: translating technical terms. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Қазақ тілін А1, А2 және В1, В2 деңгейінде білу 
Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2) 
The  Kazakh Language (А1, А2 and В1, В2 levels) 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Білім, дағдылар кәсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда  қолданылады. 
Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работе. 
Skills will be used in the professional activities and research work. 
Іскерлік қазақ тілі 
Деловой казахский язык 
Business Kazakh language 
«Іскерлік қазақ тілі» пәні  - тілдік материалдарды оқып білу, мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу ережелерін, келісімшарттарды жасай білу, іскери хаттарды жаза білу, сондай-ақ 

магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында қолдана білуге 

үйрететін пән.  
 Мақсаты–магистранттардың іскерлік қарым-қатынасын дамыту; іс қағаздарын жазу 

негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу, сондай-ақ тіл үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кәсіби терминдерді 

орнымен дұрыс және сауатты пайдалана білуі, өз ойы мен пікірлерін дәлелдей білумен қатар 

рефераттарға дәйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама жасауға дағдыландыру. 
Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, синтаксис.Сөйлем 

құрылысы. Сөйлем түрлері. Құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем. Етістіктің шақтары. 

Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық және шартты райлары. Есімше. Көсемше. 
Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 
- құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық 

нормаларды білуге; 
- меңгерген материалды өмірде және кәсіби әрекетінде қолдана алуға; 
- құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары талаптарына сай 

толтыруда кәсіби терминдерді дұрыс қолдану дағыдыларын игере білуге тиіс. 
Құзыреттілік- барлық сөйлеу әрекеті түрлерінің дағдыларын жақсарту (жазу, сөйлеу, тыңдау 

және оқу), мемлекеттік  тілде кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу. 
 
Дисциплина «Деловой казахский язык»представляет собой изучение языкового материала, 

ведение деловых бумаг на государственном языке, умение заключить договоры, правила написания 

деловых писем, а также умение передавать свои мысли на государственном языке. 
Цель - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению на 

государственном языке, ознакомить с образцами оформления документов; научить вести 

делопроизводство на государственном языке. 
Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, синтаксис. 

Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы придаточных предложений. Времена 

всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной конструкции на родной 

язык. Сослагательное наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные конструкции. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы 
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делового казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с государственными стандартами, а также 

стилями написания и функциям. 
Компетентность - совершенствовать навыки во всех видах речевой деятельности (письмо, 

говорение, аудирование и чтение) на государственном языке для решения задач профессиональной 

коммуникации. 
 
Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting securities 

business in the state language, the ability to enter into contracts, rules for writing business letters, as well 

as the ability to communicate their thoughts in the state language. 
The goal - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; business 

communication in the official language, familiarize with samples of paperwork; learn to keep records in 

the state language. 
The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The structure of 

the Kazakh proposals. The types of sentences. Types of subordinate clauses. The times of all groups. 

Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native language. Subjunctive mood. 

Sacrament momentum. Infinitive constructions. 
A study of undergraduate discipline must: 
- To know the lexical and grammatical, stylistic, orthographic norms of business Kazakh language; 
- Be able to use the learned material and professional life; 
- Have the skills to properly use professional terms in completing the documents in accordance with 

state standards, as well as the writing style and function. 
The discipline is aimed at formation of competence: linguistic, communicative and professional. 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  
Қазақ тілін А1,А2 және В1,В2 деңгейінде білу 
Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2) 
Kazakh language (levels of proficiency of A1, A2 and B1, B2) 
Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Білім және дағдылар кәсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда қолданылады». 
Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работе. 
Skills will be used in professional activity and in research work 

 
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
Корпоративная социальная ответственность 
Corporate social responsibility  
«Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік» пәні бүгінгі қоғамдағы бизнес жүргізудің 

әлеуметтік маңызды сипаттамаларын оқытады.   
Мақсаты:  бүгінгі қоғамда бизнес жүргізудің әлеуметтік маңызды сипаттамалары саласында,  

оның этикалық, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық әсері туралы магистранттарға 

теориялық білімді қалыптастыру, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру арқылы 

кәсіпорынның нақты әлеуметтік мәселелерді шешуде әр түрлі әдістерді қолдануды тәжірибелік 

дағдылау. 
Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті 

қамтамасыз етудің концептуалдық негіздері. Әлеуметтік инвестициялар. Әлеуметтік стандарттар 

және корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік индекстері. Бизнестің әлеуметтік есептілігі. 

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жүйесіндегі әлеуметтік аудит.  
Нәтижесінде магистрант: 
Білуі керек: 
- корпорацияның әлеуметтік қызметін ұйымдастыру қағидаларын; 
- әртүрлі ұйымдастырушылық деңгейде әлеуметтік мақсаттарға жету әдістерін; 
- әлеуметтік қызметті бақылау бойынша халықаралық тәжірибесін; 
 - макро- және микродеңгейде  корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің  негізгі 

жағдайларын қолданудың тәжірибелік әдістемелерін. 
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Меңгеруі керек:  
- баламалы таңдау негізінде кәсіпорын қызметінің әлеуметтік әсерін бағалаудың негізгі 

әдістерін қолдану; 
- әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистика деректерін талдау және интерпретациялау; 
- әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері үрдістерді анықтау; 
- басқару шешімдерінің тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік әлеуметтік мәдениет нысанын 

жетілдіру корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік теориясын қабылдау. 
Дағдылануы керек: макро және микро деңгейде ұйымның әлеуметтік- жауапкершілік мінез-

құлығын есептеу және талдау. 
Құзыретті болу: басқарушылық шешімдер қабылдау арқылы кәсіпорында нақты әлеуметтік 

мәселелерді шешуде әртүрлі әдістемелерді қолдануда. 
 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» изучает социально важных 

характеристик ведения бизнеса в современном обществе 
Цель:формирование у магистрантов теоретических знаний в области социально важных 

характеристик ведения бизнеса в современном обществе, его этических, экономических, 

социальных и экологических последствиях, а также приобретения практических умений и навыков 

применения различных методик разрешения конкретных социальных проблем на предприятии 

посредством принятия и реализации управленческих решений.  
Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Концептуальные основы 

обеспечения корпоративной социальной ответственности. Социальные инвестиции. Социальные 

стандарты и индексы в корпоративной социальной ответственности. Социальная отчетность 

бизнеса. Социальный аудит в системе корпоративной социальной ответственности. 
В результате изучения дисциплины магистранты должны: 
Знать: 
- принципы организации социальной деятельности корпораций; 
- способы достижения социальных целей на различных организационных уровнях; 
- международную практику контроля над социальной деятельностью; 
- практические подходы к использованию основных положений корпоративной социальной 

ответственности на макро- и микроуровне. 
Уметь: 
- применять основные методы оценки социальных последствий деятельности предприятия на 

основе альтернативного выбора; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
- применять подходы теории корпоративной социальной ответственности, позволяющие 

повысить эффективность принимаемых управленческих решений, а также сформировать 

социальную  корпоративную культуру.  
Владеть навыками расчета и анализа социально-ответственного поведения организации на 

макро- и микроуровне. 
Быть компетентными: в применении различных методик разрешения конкретных 

социальных проблем на предприятии посредством принятия и реализации управленческих 

решений. 
 
The discipline of "corporate social responsibility" exploring socially important characteristics of 

doing business in today's society 
Purpose: formation of undergraduates theoretical knowledge in the field of socially important 

characteristics of doing business in today's society, its ethical, economic, social and environmental 

impacts, as well as the acquisition of practical skills of application of various techniques to solve specific 

social problems in the enterprise through the adoption and implementation of management decisions . 
Contents include basic sections: Conceptual framework for corporate social responsibility. Social 

investment. Social standards and codes in corporate social responsibility. Social reporting business. Social 

Audit in the corporate social responsibility. 
As a result of the discipline masters should: 
Know: 
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- Principles of corporate social activities; 
- Ways of achieving social objectives at different organizational levels; 
- An international control over the practice of social work; 
- Practical approaches to the use of the main provisions of corporate social responsibility at the 

macro and micro level. 
To be able to: 
- Apply the basic methods of measuring the social impact of the company on the basis of an 

alternative choice; 
- To analyze and interpret the data of domestic and foreign statistics on socio-economic processes 

and phenomena; 
- Identify trends in socio-economic indicators; 
- Adopt the theory of corporate social responsibility that improve the effectiveness of management 

decisions, as well as the form of corporate social culture. 
Possess the skills of calculation and analysis of the socially responsible behavior of the organization 

at the macro and micro level. 
Be competent: in applying of various techniques to solve specific social problems in the enterprise 

through the adoption and implementation of management decisions.  
Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Экономиканы мемлекеттік реттеу,  муниципалды менеджмент, Микроэкономика  
Государственное регулирование экономики, муниципальный менеджмент, Микроэкономика  
Government control of economy, municipal management 
Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Жергілікті қаржыны басқару, Муниципалды менеджмент және өзін-өзі басқару, Мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру 

Управление местными финансами, Муниципальный менеджмент и самоуправление, 

Организация государственной  службы 

Management by local finances, Municipal management and local government, Organization of 

public service 

 
Қазақстанның биологиялық ресурстары 

Биологические ресурсы Казахстана 

Biological resources of Кazakhstan 
Мақсаты: биологиялық ресурстарды, өсімдік  ресурстарының классификациясын, шикізатты 

өсімдіктердің негізгі топтарын, жануарлар әлемінің ресурстарын, Қазақстанның биологиялық 

ресурстарын зерттейді.  

Мазмұны: өсімдіктер әлемінің ресурстары. Ботаникалық ресурстану өзектілігі ботаниканың 

құрамдас бөлігі ретінде. Ресурстық әдістер (дәрілік өсімдіктердің қорын анықта әдісі). Қолданбалы 

және теориялық әдістер. 

Нәтижесінде магистрант:  

- білуі тиіс: теориялық және қолданбалы ресурстық әдістерін, Қазақстанды ресурстық 

аудандастыруды, популяцияның өмір сүруінің негізгі критерияларын;  

- істей алуы қажет: жоғалып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды анықтауды және 

биоалуан түрлілікті сақтау жолдарын;  

- дағдылануы тиіс: қоршаған ортамен табиғат арасындағы байланыстың құзіреттілігін білі. 

Құзіреттіліктері:  

- әр түрлі биология және экология сипаттамаларын зерттеу;  

- азық-түлік тізбегінде жануарлардың рөлін түсіну. 

 

Цель изучает биологические ресурсы, классификацию растительных ресурсов, основные 

группы сырьевых растений, ресурсы животного мира, обзор биологических ресурсов Казахстана.  

Содержание: ресурсы растительного мира. Выявление и открытые биологических активных 

веществ из растений. Ресурсоведческие методы (методика определения запасов лекарственных 

растений). Прикладные и теоретические методы. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать теоретические и прикладные ресурсоведческие методы, ресурсоведческое 

районирование Казахстана; 

- уметь определять основные критерии жизнеспособности популяции, выявление 
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исчезающих видов растений и животных, стратегию сохранения биоразнообразия;  

- иметь навыки представления жизненных формах в окружающей среде. 

Компетенций:  

- владеть ресурсоведческими методами, методами определения зверей;  

- изучения особенностей биологии и экологии в различных типах угодий и понимать роль 

зверей в цепях питания. 

 

The purpose of studying biological resources, classification of plant resources, the main groups of 

raw plants, wildlife resources, a review of the biological resources of Kazakhstan. 

Contents: Resources flora. Identifying and open biologically active substances from plants. 

Resursovedcheskie methods (method of determining the inventory of medicinal plants). Applied and 

theoretical methods. 
As a result of the study a master must: 

- Know the theoretical and applied resursovedcheskie methods resursovedcheskoe zoning of 

Kazakhstan; 

-umet basic criteria of population viability, identify endangered species of plants and animals, 

biodiversity conservation strategies; 

- An understanding of the life forms of the environment. 

Competence: 

- methods of determining animals;  

- studying the biology and ecology in various types of land and understand the role of animals in the 

food chain. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, латын тілі, Қазақстан тарихы, омыртқалылар зоологиясы, омыртқасыздар 

зоологиясы, өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер және жануарлар экологиясы, биологияны оқыту 

әдістемесі 

Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология беспозвоночных, 

зоология позвоночных, систематика растений,  экология растений и животных, методика 

преподавания биологии 

Introduction tobiology,Latin,history of Kazakhstan,invertebrate zoology, vertebratezoology, 

taxonomy of plants, ecology of plants and animals, methods of teaching biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе 

Производственная (педагогическая) практика 

Production(teaching) practice 

 

Биоресурстарды ұтымды пайдалану 
Рациональное использование биоресурсов 
Rational using of bioresources 
Пәннің міндеттері: дағдыларын қалыптастыру өз бетінше меңгеру жаңа жолмен жаңарту 

биологиялық ресурстарды қажетті шарты ретінде сақтау өркениеттің бағалауды үйрету байланыс 

геосаяси және биосфералық процестерді, танытуға белсенді өмірлік ұстанымын пайдалану, 

алынған кәсіптік білімді дарыту терең түсіну жолдары мен шығармашылық пайдалану (іздеу) 

ғылыми және өндірістік-технологиялық қызмет білім іргелі және қолданбалы аспектілерін 

биологиялық ресурстарын ұтымды пайдаланудың әр түрлі уақытша перспективада; қолдануға 

жүйелі ойлау шешу үшін нақты жергілікті міндеттерді ұтымды пайдалану және тұрақты жаңарту 

биологиялық ресурстар саласындағы кәсіби құзыреті. 
Пәнді оқу нәтижесінде магистрант:  
білу: 
- ұсынуға көлемі, шекаралары, құрамы мен құрылымын, биологиялық ресурстарды 

контекстінде оқу-жаттығу биосфера туралы; 
- типизировать критерийлері және әкелуге жіктеу биологиялық ресурстар; 
- ажырата тобының биологиялық ресурстар, олардың ерекшеліктері мен ерекшеліктерін 

зерттеу әдістерін; 
- білуге, есептеу әдістері табиғи рента бағалау және техногендік залал өлшемдерін, оларды 

қолдану;  
- құрылымын процесін ұтымды пайдалану және өсімін молайту биологиялық ресурстар; 
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білу: 
 анықтау динамикасын ресурстық түрлерін бағалау; жағдайын ресурстар; 
- пайдалану әдістері ресурстарын басқарудың әр түрлі ортадағы; 
- бағалау жүргізуге өнімділігі;  
- сене көлемі алып қою пайдаланылатын ресурстық түрлерін ұстап тұру үшін оларды одан әрі 

тұрақты жұмыс істеуін; 
- қолдануға тиімді әдістері бағалау қорлардың жай-күйін бақылау және биологиялық 

ресурстарды; 
- оптималды нұсқаларын таңдау және сақтау әдістері, қалпына келтіру және өсіру ресурстық 

түрлерін әзірлеуге өтемақылық іс-шаралар; 
- сипаттауға тәуекел дәрежесі бойынша өзгерістер биологиялық ресурстарды жоспарлау 

кезінде аумақтарындағы шаруашылық қызметтерді және олардың мекендеу; 
- меңгеруі нормативтік-құқықтық негіздерімен орнықты пайдалану ресурстары. 

 
Задачи дисциплины: сформировать навыки самостоятельного овладения новейшими путями 

возобновления биологических ресурсов как необходимого условия сохранения цивилизации 

научить оценивать связь геополитических и биосферных процессов, проявлять активную 

жизненную позицию использования приобретенных профессиональных знаний привить глубокое 

понимание и пути творческого использования (поиска) в научной и производственно-

технологической деятельности знаний фундаментальных и прикладных аспектов рационального 

использования биологических ресурсов на различной временной перспективе; применять 

системное мышление для решения конкретных локальных задач рационального использования и 

устойчивого возобновления биологических ресурсов в области профессиональной компетенции. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
знать: 
- представлять объем, границы, структуру и состав биологических ресурсов в контексте 

учения о биосфере; 
- типизировать критерии и приводить классификации биологических ресурсов; 
- различать группы биологических ресурсов, их особенности и специфику методов 

исследования; 
- знать методы расчета природной ренты и оценки техногенного ущерба, критерии их 

применения;  
- структуру процесса рационального использования и воспроизводства биологических 

ресурсов; 
уметь: 
- определять динамику ресурсных видов; оценивать состоянием ресурсов; 
- использовать методы управления ресурсами в различных средах; 
- проводить оценку продуктивности территории;  
- рассчитывать объем изъятия эксплуатируемых ресурсных видов для поддержания их 

дальнейшего устойчивого существования; 
- применять эффективные методы оценки запасов и контроля состояния биологических 

ресурсов; 
- выбирать оптимальные варианты и методы сохранения, восстановления и культивирования 

ресурсных видов, разрабатывать компенсационные мероприятия; 
- характеризовать степень риска изменения биологических ресурсов при планировании 

хозяйственной деятельности на территориях их обитания; 
- владеть нормативно-правовыми основами устойчивого ресурсопользования. 
 
The objectives of the discipline: to develop skills of independent mastering of the newest ways of 

renewal of biological resources as a necessary condition for the preservation of civilization, to teach to 

assess the relationship of geopolitical and biospheric processes, to display an active life position using the 

acquired professional knowledge, to instill a deep understanding and ways of creative use (search) in 

scientific and industrial-technological activity  Knowledge of fundamental and applied aspects of the 

rational use of biological  Resources in a different time horizon;  Apply system thinking to solve specific 

local problems of rational use and sustainable renewal of biological resources in the field of professional 

competence. 
As a result of studying the discipline the master student must: 
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know: 
- represent the volume, boundaries, structure and composition of biological resources in the context 

of the biosphere theory;  
- to typify criteria and to categorize biological resources;  
- to distinguish groups of biological resources, their characteristics and the specifics of research 

methods;  
- To know the methods of calculation of natural rent and the assessment of man-caused damage, the 

criteria for their application;  
- the structure of the process of rational use and reproduction of biological resources;  
Be able to: 
- determine the dynamics of resource species;  
- assess the state of resources;  
- use methods of resource management in different environments;  
- assess the productivity of the territory;  
- calculate the amount of seizure of exploited resource species to maintain their continued 

sustainable existence;  
- apply effective methods for assessing reserves and monitoring the status of biological resources;  
- choose the optimal options and methods for conservation, restoration and cultivation of resource 

species, develop compensation measures;  
- characterize the degree of risk of changes in biological resources when planning economic 

activities in their habitat; 
- possess the legal and regulatory framework for sustainable resource use. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, латын тілі, Қазақстан тарихы, омыртқалылар зоологиясы, омыртқасыздар 

зоологиясы, өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер және жануарлар экологиясы, биологияны оқыту 

әдістемесі 

Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология беспозвоночных, 

зоология позвоночных, систематика растений,  экология растений и животных, методика 

преподавания биологии 

Introduction tobiology,Latin,history of Kazakhstan,invertebrate zoology, vertebratezoology, 

taxonomy of plants, ecology of plants and animals, methods of teaching biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе 

Производственная (педагогическая) практика 

Production(teaching) practice 

 

Биоалуантүрлілікті сақтау және қорықтану ісі 
Сохранение биоразнообразия и заповедное дело 
Biodiversity Conservation and preservation work 
Мақсаты: «Биоалуантүрлілікті сақтау және резервтік бизнес» пәні биологиялық 

мамандықтардың шеберлері «қоғам - табиғат» жүйеде өзара тәуелділік пен өзара 

әрекеттесуді белгілі бір аумақта және белгілі бір құралдарды қолданумен қарастырады; 
қолдануға жүйелі ойлау шешу үшін нақты жергілікті міндеттерді ұтымды пайдалану және тұрақты 

жаңарту биологиялық ресурстар саласындағы кәсіби құзыреті. 
Мазмұны: Биоресурстарды ұтымды пайдалану әдістері. Табиғатты ұтымды басқару 

шеңберінде сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың 

түрлерін қорғау. Қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері - табиғат қорықтары, ұлттық 

табиғи парк, табиғи қорық, табиғи ескерткіш, этникалық аумақ, жасыл аймақ.            

Пәнді оқығанда магистрант  

Білу керек: 

- жаһандық, өңірлік және жергілікті экологиялық проблемалар, оларды шешудегі 

резервтік бизнес рөлі, 

- қорлардың биологиялық әртүрлілігін сақтаудың экологиялық аспектілері, 

- Қорлардың сипатына антропогендік әсер, 

- табиғи резерваттар кешенінің динамикасын басқару, 

- қорғалатын табиғи аумақтардың аймақтық жүйесі, 
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- қорғалатын табиғи аумақтар мен Қазақстанның экологиялық бағдарламасы. 

Істей алуы керек: биологиялық ресурстарды сақтауға бағытталған ұтымды табиғат 

пайдалану әдісін қолдану; әдістеріне және әдістеріне негізделген резервтерді дамыту 

динамикасын басқару; Қазақстанның экологиялық бағдарламасының негізгі ережелерін 

қолданады. 

Дағдысы болуы керек: далалық және зертханалық жағдайларда зерттеу. 

Құзыреттілігі: репродукциялық және шығармашылық деңгейде резервтелген 

бизнестегі негізгі білімге ие болу; ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастыру 

және басқару саласындағы әдістемелік білімдерді пайдалану мүмкіндігі; биоәртүрлілікті 

сақтау мәселелерін шешу үшін пәнаралық деңгейде жұмыс істеу қабілетін; басқа 

субъектілердің мамандарымен өзара әрекеттесу қабілеті. 

 

Цель курса: Дисциплина «Сохранение биоразнообразия и заповедное дело» 

направлена на изучение магистрантами биологических специальностей взаимозависимости 

и взаимодействия в системе «общество – природа» на определенной территории и с 

использованием определенного инструментария, а именно – с помощью системы 

территориальных ограничений природопользования и применения системного мышления 

для решения конкретных локальных задач рационального использования и устойчивого 

возобновления биологических ресурсов в области профессиональной компетенции. 

Содержание: Способы рационального использования биоресурсов. Охрана редких и 

исчезающих видов растений и животных в рамках рационального природопользования. 

Категории охраняемых природных территорий – заповедник, национальный природный 

парк, заказник, памятник природы, этническая территория, зеленая зона.  

В результате магистрант должен знать: 

– глобальные, региональные и локальные экологические проблемы, роль заповедного 

дела в их решении, 

– экологические аспекты сохранения биологического разнообразия заповедников, 

– антропогенные воздействия на природу заповедников, 

– управление динамикой природных комплексов заповедников, 

– региональную систему охраняемых природных территорий, 

– охраняемые природные территории и Экологическая программа Казахстана. 

Уметь: применять методику рационального природопользования, направленную на 

сохранение биологических ресурсов; управлять динамикой развития заповедников, 

основываясь на полученных методах и способах управления; применять основные 

положения Экологической программы Казахстана. 

Владеть навыками: исследования в полевых и лабораторных условиях. 

Компетенции:  владеть на репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в 

области заповедного дела; способность использовать методологические знания в области 

организации и управления особо охраняемыми территориями; способность работать на 

междисциплинарном уровне, для решения вопросов в области сохранения 

биоразнообразия; способность взаимодействия с экспертами в других предметных 

областях. 

 

Course purpose: The discipline «Biodiversity Conservation and preservation work» is 

directed to studying by undergraduates of biological specialties of interdependence and 

interaction in «society - nature» system in a certain territory and with use of certain tools, namely 

– by means of the system of territorial restrictions of environmental management and use of 

system thinking for the solution of specific local objectives of rational use and steady renewal of 

biological resources in the field of professional competence. 

Content: Methods of rational use of bioresources. Protection of rare and endangered species 

of plants and animals within the framework of rational nature management. The categories of 

protected natural territories are a nature reserve, a national nature park, a nature reserve, a nature 
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monument, an ethnic territory, a green zone. 

As a result, the master student should know: 

- global, regional and local environmental problems, the role of the reserve business in their 

solution, 

- ecological aspects of conservation of biological diversity of reserves, 

- Anthropogenic impacts on the nature of reserves, 

- management of the dynamics of natural reserves complexes, 

- a regional system of protected natural areas, 

- protected natural areas and the Ecological Program of Kazakhstan. 

To be able: to apply the method of rational nature management aimed at preserving 

biological resources; Manage the dynamics of the development of reserves, based on the methods 

and methods of management; apply the main provisions of the Environmental Program of 

Kazakhstan. 

Own the skills: research in field and laboratory conditions. 

Competencies: to own a basic knowledge of the protected area at the reproductive and 

creative level; ability to use methodological knowledge in the field of organization and 

management of specially protected areas; ability to work at an interdisciplinary level, to address 

biodiversity conservation issues; the ability to interact with experts in other subject areas. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, латын тілі, Қазақстан тарихы, омыртқалылар зоологиясы, омыртқасыздар 

зоологиясы, өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер және жануарлар экологиясы, биологияны оқыту 

әдістемесі 

Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология беспозвоночных, 

зоология позвоночных, систематика растений,  экология растений и животных, методика 

преподавания биологии 

Introduction tobiology,Latin,history of Kazakhstan,invertebrate zoology, vertebratezoology, 

taxonomy of plants, ecology of plants and animals, methods of teaching biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе 

Производственная (педагогическая) практика 

Production(teaching) practice 

 
Селекциядағы биотехнологиялық және генетикалық әдістер 
Биотехнология и генетические методы селекции  
Biotechnology and genetic methods in selection 
Курста жануарлар тұқымдарын, өсімдіктер сұрыптарын жасаудағы жаңа жолдарын. Еркек 

жыныстық цитоплазмалық стерильдік құбылысын, тозаңдану үрдісн. Триплоидтілікпен хромосом 

жиынтықтарының ұлғаю процестерін басқару. Химиялық мутагендерді, ультракүлгін сәулелерді, 

ионизациялаушы радиацияны қолдану. Мутациялар. Протапластарды бөліп алу, оларды қолдан 

өсіру және олардың регенерациясын қарастырады 
Мақсаты: селекцияда қолданылатын негізгі биотехнологиялық және генетикалық 

әдістерімен танысу 
Білуі тиіс:  
- селекцияда қолданылатын биотехнология мен генетиканың негізгі әдістерін, 

биообъектілерін және олармен жұмыс істеу тәсілдерін;  
- биотехнологиялық үдерістін негізгі принциптерін, тиімділігін бағалау әдістерін, 

биотехнологиялық үдерістің сызба-нұсқасын;   
- микроағзалардың өсу кинетикасының заңдылықтарын, метаболизм нәтижесінде түзілетін 

заттарды;   
- энзимология негіздерін, иммобилизация әдістерін;  
Істей алуы қажет:  
- селекциялық үрдіс үшін биотехнологиялық және генетикалық әдістерді тандап алуды, 

үрдістің технологиялық тиімділігін бағалау; 
- зертханалық құрал-жабдықтарды тандап алуды;   
Дағдылануы тиіс:  
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- негізгі объектілермен жұмыс істеу;  
- селекциялық процестін биотехнологиялық әдістерін қолдану; 
Құзыреттілігі: өсіру биотехнологиялық әдістерін дұрыс және тиімді пайдалану бойынша 

тәжірибе алу үшін. 
 
Курс предусматривает новые пути создания пород животных, сортов растений. Явление 

мужской цитоплазматической стерильности, процессы опыления. Управление процессами 

увеличесния набора хромосом триплоидностью. Применение химических мутагенов, 

ультрафиолетовых лучей, ионизирующей радиации. Мутации. Выделение протопластов, их 

культивирование и регенерация.  
Цель: знакомство магистрантов с основными методами биотехнологии и генетики, 

применяемыми в селекции 
В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
Знать:  
- основные методы биотехнологии и генетики, применяемые в селекции, основные 

биообъекты и методы работы с ними;  
- основные принципы организации биотехнологического производства, его иерархическую 

структуру, методы оценки эффективности производства, принципиальную схему 

биотехнологического производства;   
- закономерности кинетики роста микроорганизмов и образования продуктов метаболизма; 

методы культивирования;   
- основы энзимологии, методы иммобилизации ферментов и клеток;  
- важнейшие производства промышленной, медицинской, сельскохозяйственной, 

экологической биотехнологии.  
Уметь:  
- выбрать биотехнологические и генетические методы для селекционного  процесса, 

оценивать технологическую эффективность производства; 
- уметь выбирать лабораторное оборудование;   
Иметь навыки:  
- работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с биотехнологией;  
- методами расчета основных параметров биотехнологических объектов и процессов;   
Компетентность: приобрести опыт по правильному и эффективному использованию 

биотехнологических методов в селекции. 
 
The course provides a new way of creating animal breeds, plant varieties. The phenomenon of 

cytoplasmic male sterility, the processes of pollination. Management processes to enlarge the set of 

chromosomes of triploid. The use of chemical mutagens, ultraviolet radiation or ionizing radiation. 

Mutations. Isolation of protoplasts, their cultivation and regeneration.  
Objective: familiarity of undergraduates with the basic methods of biotechnology and genetics, 

applied in the selection  
As a result of the discipline master's degree must:  
 Know:  
- The basic techniques of biotechnology and genetics used in the selection of the basic biological 

objects and methods of work with them;  
- Basic principles of the biotechnological production of its hierarchical structure, methods for 

assessing the efficiency of production, the concept of the biotechnological production;  
- The kinetics of microbial growth and the formation of metabolic products; cultivation techniques;  
- Basics of enzymology, methods of immobilization of enzymes and cells;  
- The most important industrial, medical, agricultural and environmental biotechnology.  
 Be able to:  
- Select biotechnology and genetic methods for the selection process, to assess the technological 

efficiency of production;  
- Be able to select laboratory equipment;  
- Have Skills:  
- Work with the main objects, phenomena and processes related to biotechnology;  
- Methods to calculate the main parameters of biotech facilities and processes; 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
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Биология, жалпы селекция, генетика, биотехнология 
Биология, общая селекция, генетика, биотехнология 
Biology, general selection, genetics, biotechnology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Селекцияның генетикалық тәсілдері 
Генетические методы селекции 
Genetic breeding techniques 
 
Гендік инженерияның дамуы мен болашағы 
Развитие генной инженерии и ее будущее 
The development of genetic engineering and its future 
Курс гендік инженерияда қолданылатын әдістерді, РНҚ мен ДНҚ-ның рекомбинанты 

түрлерін алу, ағзадан гендерді бөліп алу, генді алмастыру әдіс-тәсілдерін, технологияларын 

қарастырады. Сонымен қатар этикалық сұрақтарды, деңсаулыққа, қоршаған ортаға тигізетін әсерін 

қарастырады.  
Мақсаты: магистрантарда гендік инженерия туралы тереңдетілген кәсіби білім 

қалыптастыру. 
Нәтижесінде магистрант: 
білуі тиіс: инженерияда пайдаланылатын негiзгi терминдер мен ұғымдар. 
істей алуы: өз зерттеу бойынша міндет қоямын және қоршаған ортаға тигізетін әсерін 

бағалай алу. 
дағдылануы тиіс: асыл тұқымды мақсаттарына генетикалық талдау әдістері. 
Құзыреттілігі:  өнімдерін сақтау және өңдеу кезінде зиянды организмдерге қарсы 

шаруашылығы және өсімдік қорғау қазіргі проблемаларды шешу үшін әдіснамалық тәсілдер түрлі 

пайдалануға дайын.  
 
Курс рассматривает методы применяемые в генной инженерии, методы и технологиии 

приемов получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма, манипуляции с 

генами. Рассматривает вопросы этики, здоровья, важности и целесообразности в научных 

исследованиях такого рода. Влияние на окружающую среду.  
Цель: формирование у магистрантов углубленных профессиональных знаний об основных 

современных методах генной инженирии. 
Магистрант должен: 
Знать: основные термины и понятия, применяемые в генной инженирии, структуру и 

свойства РНК и ДНК. 
Уметь:самостоятельно ставить задачу исследования и определять степень влияния на 

окружающую среду 
Владеть: генетическими методами анализа селекционных задач. 
Компетенций: готовность применять разнообразные методологические подходы к решению 

современных проблем в селекции и защите растений от вредных организмов, при хранении и 

переработке продукции.  
 
The course covers the methods used in the genetic engineering methods and technology methods to 

produce recombinant RNA and DNA isolation of genes from an organism, gene manipulation. It examines 

the issues of ethics, health, the importance and relevance in the research of this kind. The impact on the 

environment. 
Purpose: formation of undergraduates in-depth professional knowledge of basic modern methods of 

gene inzhenirii. 
Master student must: 
To know: basic terms and concepts used in genetic inzhenirii, structure and properties of RNA and 

DNA. 
To be able to: set yourself the task of research and determine the degree of influence on the 

environment 
Owning: genetic analysis methods of breeding objectives. 
Competence: the willingness to apply a variety of methodological approaches to the solution of 

contemporary problems in the breeding and protection of plants against pests during storage and 

processing of products. 
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Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Биология, генетика, биотехнология 
Биология, генетика, биотехнология 
Biology,  genetics, biotechnology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертацияны орындау 
Выполнение магистерской диссертации 
Implementation of the master's thesis 
 
Биологиялық материалды консервациялау әдістері 
Методы консервации биологического материала 
Methods of preservation of biological material 
Курс ғылымдағы биологиялық материалды консервациялаудың негізгі әдістерін 

қарастырады, олардың маңызын және қолданылуын. Сонымен қатар этикалық сұрақтарды, 

деңсаулыққа, қоршаған ортаға тигізетін әсерін қарастырады.  
Мақсаты: магистрантарда гендік инженерия туралы тереңдетілген кәсіби білім 

қалыптастыру. 
Нәтижесінде магистрант: 
білуі тиіс: материалды консервациялаудағы негiзгi терминдер мен ұғымдар. 
істей алуы: өз зерттеу бойынша міндет қоямын және қоршаған ортаға тигізетін әсерін 

бағалай алу. 
дағдылануы тиіс: асыл тұқымды мақсаттарына генетикалық талдау әдістері. 
Құзыреттілігі: өнімдерін сақтау және өңдеу кезінде зиянды организмдерге қарсы 

шаруашылығы және өсімдік қорғау қазіргі проблемаларды шешу үшін әдіснамалық тәсілдер түрлі 

пайдалануға дайын.  
 
Курс рассматривает основные методы консервации биологического материала, их значение и 

применение в науке.  Рассматривает вопросы этики, здоровья, важности и целесообразности в 

научных исследованиях такого рода. Влияние на окружающую среду.  
Цель: формирование у магистрантов углубленных профессиональных знаний об основных 

современных методах генной инженирии. 
Магистрант должен: 
Знать: основные термины и понятия, применяемые при консервации материала. 
Уметь:самостоятельно ставить задачу исследования и определять степень влияния на 

окружающую среду 
Владеть: генетическими методами анализа селекционных задач. 
Компетенций: готовность применять разнообразные методологические подходы к решению 

современных проблем в селекции и защите растений от вредных организмов, при хранении и 

переработке продукции.  
 
The course covers basic methods of preserving biological materials, their meaning and application in 

science. It examines the issues of ethics, health, the importance and relevance in the research of this kind. 

The impact on the environment. 
Purpose: formation of undergraduates in-depth professional knowledge of basic modern methods of 

gene inzhenirii. 
Master student must: 
To know: basic terms and concepts used in the preservation of the material. 
To be able to: set yourself the task of research and determine the degree of influence on the 

environment 
Owning: genetic analysis methods of breeding objectives. 
Competence: the willingness to apply a variety of methodological approaches to the solution of 

contemporary problems in the breeding and protection of plants against pests during storage and 

processing of products. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Биология, генетика, биотехнология 
Биология, генетика, биотехнология 
Biology,  genetics, biotechnology 
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Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертацияны орындау 
Выполнение магистерской диссертации 
Implementation of the master's thesis 

 
Жануарлар туралы қазіргі  ілім   
Современное учение о животных 
The modern animal study 
Мақсаты: жануарлардың қоршаған ортада алатын орны мен  жүйелік топтарға бөлінуін, 

мүшелер мен олардың жүйелерінің қызметін қарастыру  
Білуі тиіс: 

- Морфология және физиология негіздерін, таксондардың негізгі өкілдерінің 

экологиясын және географиялық таралуын; 
- Ағзаның дифференциациялық және интеграциялық қызметін, жүйелік ұйымдасудың 

ұстанымын; 
- Биологиялық нысандардың анатомиялық, морфологиялық және таксономиялық 

зерттеулерінің әдістерін және дағдыларын игеру (нысанды зерттеуге дайындау, фиксация, кесу, 

өңін шығару, микроскопия, препараттау, суреттеме жасау және т.б.) 
Білуі тиіс  
- әсіресе түсіру конституцияны, сыртын, интерьер және жануарлардың жеке дамуын; 
- Жануарлардың тиімділігін түрлері мен бағыттары.  
-қарқындылығы мен жануарлар өсу анықтау ерекшеліктері 
Құзыреттілігі: экология және мінез-құлық ерекшеліктерін негізінде жануардың тіршілік 

формасын бөлектеу. 
 
Цель: изучение места животных в окружающей среде и разделение на систематические 

группы,  строения органов в связи с их функциями даёт возможность понять приспособления к 

условиям существования, лостных систем, а также происхождение и пути эволюции различных 

групп животных.  
Знать: 
-особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, географическое распространение 

и экологию представителей основных таксонов, 
-знать  принцип  системной  организации,  дифференциации  и  интеграции функций 

организма; 
-владеть навыками и методами анатомических, морфологических и таксономических  

исследований  биологических  объектов  (приготовление  объекта  к исследованию,  фиксация,  

резка,  окраска,  микроскопия,  препарирование,  зарисовка, и др.); 
Компетентность:выделять жизненные форма животных на основе особенностей их 

экологии и поведения. 

 

The modern animal study 

Objective: To study the place of animals in the environment and the division into systematic 

groups, structure of organs in relation to their function makes it possible to understand the adaptation to 

the conditions of existence. fragmentation of lines of systems, as well as the origin and evolution of 

different groups of animals.  

to know:  

- The morphology, physiology and reproduction, geographical distribution and ecology of 

representatives of major taxa  

- Know the principle of the system organization, differentiation and integration  

of body functions;  

-have skills and methods of anatomical, morphological and taxa  

nomic studies of biological objects (to prepare objects for  

study, fixing, cutting, coloring, microscopy, preparation  and others.)  

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы 
Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 
Invertebrate zoology, vertebrate zoology  
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Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, эволюциялық биология, 

протозоология 
Сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная биология, протозоология 
Comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, protozoology 

 
Өсімдіктер туралы қазіргі ілім 
Современное учение о растительности 
The modern theory of vegetation 
Мақсаты: өсімдіктердің даму ренденциялары, өсімдік жасушаларының ультрақұрылымы, 

өсімдіктердің және саңырауқұлақтар мен саңырауқұлақ тәрізділердің, қыналардың систематикасы 

жөнінде жаңа жетістіктері туралы білім қалыптастыру.  
Білуі тиіс: 

- Ұлпаның анатомиялық және морфологиялық құрылымын, өсімдіктердің және 

саңырауқұлақтардың мүшелерін, олардың онтогенез және филогенез үрдісі кезіндегі қызметі; 

қоршаған ортаның, өсімдік және саңырауқұлақ ағзаларының арақатынасы; өсімдік және 

саңырауқұлақ әртүрлігінің негізгі сипаттамасын; биосфера тұрақтылығындағы 

биоалуантүрліліктің мәні. 
Істей алуы қажет: 

- Өсімдіктерді зерттеуде ботаниканың ғылыми жолын негіздеу және осы бағытта 

білім жинақтау; басқа биологиялық пәндерді оқу барысында алған білімдерді қолдану.  
Құзыреттілігі: өсімдіктердің морфологиясы, физиологиясы және көбею, географиялық бөлу 

және экологиясын білу. 
 
Цель: формирование знания о новейших достижениях и тенденциях развития растений и 

ультраструктуры растительной клетки, анатомии и морфологии, систематики растений, грибов и 

грибоподобных организмов, лишайников. 
Знать:  

- анатомическое и морфологическое строение тканей, органов растения и гриба, их функции и 

формирование в процессе онтогенеза и филогенеза; взаимосвязи растительных и грибных 

организмов и окружающей среды; базовые представления о разнообразии растений и 

грибов;значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; 
Уметь:  
- обосновать научность подхода ботаники к изучению растений и накоплению знаний в этом 

направлении; использовать полученные знания при изучении других биологических дисциплин. 
Компетентность: знать особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экологию представителей растительности. 

 

Objective: to create knowledge of the latest developments and trends in plants and plant cell 

ultrastructure, anatomy and morphology, systematics of plants, fungi and lichens.  

Competencies:  

to know:  

- Anatomical and morphological structure of tissues, organs, plants, and fungi, and their function in 

the process of formation of the ontogeny and phylogeny; - The relationship of plant and fungal organisms 

and the environment; - A basic understanding of the diversity of plants and fungi; - The value of 

biodiversity to the sustainability of the biosphere;  

be able to:  

- Justify the scientific approach to the study of botany and plant accumulation of knowledge in this 

area; use the knowledge gained in the study in other biological disciplines  

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, экология 
Ботаника, экология 
Botany, ecology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертацияны орындау 
Выполнение магистерской диссертации 
Implementation of the master's thesis 
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Дәрілік өсімдіктердің биологиясы мен экологиясы 
Биология и экология лекарственных растений 
Biology and ecology of medicinal plants 
Курстың мақсаты: дәрілік өсімдіктер туралы дәрілік өсімдіктердің табиғи 

фармакологиялық белсенді заттардың көзі ретінде қалыптастыру және өсімдік 

ресурстарын ұтымды пайдалану, дәрілік өсімдіктердің өсуі мен дамуының биологиялық 

және экологиялық ерекшеліктері. 

Мазмұны: Дәрілік өсімдіктердің түрлерінің алуан түрлілігі, олардың мекендеу 

ортасы, экология, биология, адам денесіндегі өсімдіктердің фармакологиялық әсерін 

анықтайтын негізгі биологиялық белсенді заттардың мазмұны, дәрілік өсімдік материалын 

дұрыс дайындаудың ғылыми негіздері, диагностикасы және қолдану саласы. 

Нәтижесінде магистрант 

білуі тиіс:  

- дәрілік өсімдіктердің ресурстық сипаттамалары; 

- астық жинау, сақтау, дәрілік заттарды дайындау принциптері, 

- дәрілік өсімдік шикізатына қойылатын талаптар, 

- химиялық құрамы және өсімдіктердің негізгі биологиялық белсенді заттар, 

- әртүрлі мекендейтін дәрілік өсімдіктер, фармакологиялық препарат және оларды 

қолдану саласы; 

істей алуы қажет:  

- дәрілік өсімдіктер мен қолайсыз қоспаларды ажырату, 

- микроскопиялық, биохимиялық және басқа да негіздер бойынша дәрілік өсімдік 

шикізатын диагностикалауды жүзеге асыру; 

- тәжірибелік қызметте және практикалық өмірде дәрілік өсімдіктер туралы білімді 

қолдануға, 

- бағыттық әрекеттің емдік жинақтарын жасау. 

дағдылануы тиіс: дәрілік өсімдіктерді анықтау. 

Құзыреттілігі: ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу қабілетін және дайындықты, 

ақпаратты талдауды, іздеуді жүргізуге, кәсіби проблемаларды шешуге арналған құралға 

айналдыруға мүмкіндік береді (негізгі ережелерді, олардың салдары мен ұсыныстарын 

көрсету). 

 

Цель курса: формирование у магистрантов научных знаний о лекарственных 

растениях как источнике природных фармакологически активных веществ и рациональном 

использовании растительных ресурсов, биологических и экологических особенностей 

роста и развития лекарственных растений. 

Содержание: Представление о видовом разнообразии лекарственных растений, их 

местообитании, экологии, биологии, содержании основных биологически активных 

веществ, определяющих фармакологическое действие растений на организм человека, 

научных основах правильной заготовки лекарственного растительного сырья, его 

диагностике, области применения.   

В результате изучения магистрант должен 

Знать: 

-  ресурсные характеристики лекарственных растений,  

- основы процесса заготовки, консервации, принципы приготовления лекарственных 

средств,  

- требования, предъявляемые к лекарственному растительному сырью,  

- химический состав и основные биологически активные вещества растений,  

- лекарственные растения разных мест обитания, фармакологическое действие и 

область их применения; 

Уметь: 

- различать лекарственные растения и недопустимые примеси,  
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- проводить диагностику лекарственного растительного сырья по микроскопическим, 

биохимическим и др. признакам;   

- применять знания о лекарственных растениях в экспериментальной деятельности и 

практической жизни,  

- составлять лекарственные сборы направленного действия. 

Владеть навыками: определения лекарственных растений. 

Компетенции: способность и готовность работать с научной литературой, 

анализировать информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 

профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и 

предложения). 

 

Course purpose: formation at undergraduates of scientific knowledge of herbs as a source 

of active agents natural pharmacological and rational use of vegetable resources, biological and 

ecological features of growth and development of herbs. 

Content: The idea of the species diversity of medicinal plants, their habitats, ecology, 

biology, the content of basic biologically active substances that determine the pharmacological 

action of plants on the human body, the scientific basis for the proper preparation of medicinal 

plant material, its diagnosis, and the field of application. 

As a result of studying master student has to 

Know: 

- resource characteristics of herbs,  

- bases of process of preparation, preservation, principles of preparation of medicines,  

- requirements imposed to medicinal vegetable raw materials  

- chemical composition and main biologically active agents of plants,  

- herbs of different habitats, pharmacological action and field of their application; 

To be able: 

- to distinguish herbs and inadmissible impurity,  

- to carry out diagnostics of medicinal vegetable raw materials on microscopic, 

biochemical, etc. to signs;   

- to apply knowledge of herbs in experimental activity and practical life,  

- to make medicinal collecting the directed action. 

To own skills: definitions of herbs. 

Competences: ability and readiness to work with scientific literature, to analyze 

information, to conduct search, to turn read in means for the solution of professional tasks (to 

allocate basic provisions, the investigations from them and offers). 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, экология 
Ботаника, экология 
Botany, ecology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертацияны орындау 
Выполнение магистерской диссертации 
Implementation of the master's thesis 

 
Иммунология  
Иммунология 
Immunology 
Курста иммунитет, паразитизмнің, паразит және қожайын өсімдіктің қарым-

қатынастарының  табиғаты. Селекциялық жұмыстарының материалдарында негізгі паразиттермен 

сұрыпттарды бағалау жолдарымен тұрақты сұрыптарды жасау. Иммунитеттің  түрлерің зерттеу. 

Паразитизм, патогендік, вируленттік, жаңа агрессивті өсімдік штаммдардың пайда болуы, жаңа 

иммундік сұрыптарды жасау туралы түсініктер қарастырылады. 
Курстың мақсаты иммундық жүйе құрылысы, қалыпты және ауытқушылық жағдайдағы  

функциясы, иммунитет, паразитизм және ағзалардың қарым-қатынасын туралы түсінік беру. 
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Нәтижесінде магистрант: 
білуі тиіс:  
-иммундық жүйе мүшелерінің құрылысын және эволюция үрдісіндегі ролін. 
істей алуы қажет:  
-иммунологияның заманауи мәселелеріне байланысты алдыңғы қатардағы ғылыми 

әдебиеттерді сараптау. 
дағдылануы тиіс: иммундық тұрақтылықты зерттеу жұмыстарына бағалау 
Құзыреттілігі: өз кезегінде ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, ақпаратты талдау, іздеу, 

оқу қабілеті мен дайындығын және кәсіби мәселелерді (негізгі ережелерді, олардың салдарын мен 

ұсыныстар бөлектеу) шешу;  
- мүмкіндігі және ғылыми мәселелерді тұжырымдау және олардың тәжірибелік іске асыруға 

қатысуға дайын болу; 
 
Курс предусматривает природа иммунитета, паразитизма и взаимоотношениий паразита и 

растения-хозяина. Природа наследования разных типов иммунитета на примерах создания 

устойчивых сортов методами оценки их основными паразитами на материалах селекционной 

работы. Представления о паразитизме, патогенности, вирулентности, образовании новых 

агрессивных растительных штаммов и методах создания новых иммунных сортов. 
Цель курса является формирование у магистрантов знаний о строении и функциях иммунной 

системы в норме и при патологии, ознакомление с природой иммунитета, паразитизма и 

взаимоотношениий паразита и растения-хозяина.  
В результате изучения магистрант  должен: 

- Знать: структуру иммунной системы и роль в эволюции; 
- Уметь:   анализировать научные литературы по проблемным вопросам 

современной иммунологии.  
-Должен владеть: навыками оценки данных лабораторных исследований иммунного статуса 
Компетентность: способностью и готовностью работать с научной литературой, 

анализировать информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 

профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и предложения). 

 – способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и их 

экспериментальной реализации 

 

The course is provided by the nature of immunity, parasitism and relations of a parasite and a plant 

master. The nature of inheritance of different types of immunity on examples of creation of steady sorts by 

valuation methods their main parasites on materials of selection operation. Perceptions of parasitism, 

pathogenicity, virulence, formation of new invasive plant strains and methods for creating new immune 

varieties.  

The aim of the course is to develop in graduate knowledge of the structure and functions of the 

immune system in health and disease, acquaintance with the nature of immunity, parasitism and the 

relationship of the parasite and the host plant.  

As a result of study the undergraduate should:  

- Know: structure of the immune system and its role in evolution;  

- Be able to: analyze the scientific literature on the problems of modern immunology.  

Must own: skills of assessment laboratory data of the immune status 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, генетика, физиология, основы селекции, микробиология және вирусология, 

биотехнология 
Ботаника, генетика, физиология, основы селекции, микробиология и вирусология, 

биотехнология 
Botany, genetics, physiology, basis of selection, microbiology and virology, biotechnology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Селекцияның генетикалық тәсілдері 
Генетические методы селекции 
Genetic breeding techniques 

 
Иммуногенетика 
Иммуногенетика 
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Immunegenetics 
Иммунологияның замануи бағыттары: иммунопатология, молекулярлық иммунология, 

эмбриогенез иммунологиясы, аллергология, трансплантациялық иммунология, инфекциялық 

иммунология, иммунохимия, иммуноморфология, нейроиммунология. Арнайы емес 

иммунологиялық реакцияларды зерттеуде, бір және көп жасушалы паразитті ағзаларды, микробтар 

мен вирустарды анықтап, көбеюін тежеуде ағзаның табиғи резистенттілігі. 
Нәтижесінде магистрант: 
білуі тиіс:  

- ғылыми-зерттеу иммуногенетика негізгі бағыттары; 
- иммундық жауап мұрагерлік күші қағидаты; 
- генетикалық қан тобы жүйесі. 

істей алуы: 
 - ғылыми, оқу әдебиетімен жұмыс істеу; 
 - иммуногенетиканын терминдерін пайдалану. 

дағдылануы тиіс:  
-ақпаратты талдау, деректерді жинау, өңдеу және сақтау әдістері. 
Құзыреттілігі:  негізгі заңдар мен генетика, иммунология, иммуногенетика заманауи 

жетістіктерінің негізгі түсінігін көрсетеді; ол қазіргі заманғы биотехнология, гендік инженерия, 

технологиясы, молекулалық модельдеу негіздерін  көрсетеді.  
 
Современные  направления иммунологии: иммунопатология, молекулярная иммунология, 

иммунология эмбриогенеза, аллергология, трансплантационная иммунология, инфекционная 

иммунология, иммунохимия, иммуноморфология, нейроиммунология. Естественные 

резистентности организма в изучении иммунологически неспецифических реакций, распознавания 

и подавления размножения одноклеточных и многоклеточных паразитов, клеток (нормальных, 

повреждённых, мутантных, стареющих, опухолевых, инфицированных вирусами), микробов, 

вирусов. 
Магистрант должен: 
Знать: 

- основные направления исследований иммуногенетики; 
- принцип наследования силы иммунного ответа; 
- Генетические системы групп крови. 

Уметь: 
- Работать с научной, учебной литературой;  
- Пользоваться иммуногенетической терминологией. 

Владеть: 
- методами анализа, сбора, хранения и обработки информации. 

Компетенций: демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики, иммунологии, иммуногенетики; 

демонстрирует современные представления об основах биотехнологии, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. 

 
Modern trends in immunology: immunopathology, molecular immunology, immunology 

embryogenesis, allergology, transplantation immunology, infectious immunology, immunochemistry, 

Immunomorphology, neuroimmunology. The natural resistance of the organism in the study of 

immunologically non-specific reactions, recognition and suppression of reproduction of unicellular and 

multicellular parasites, cells (normal, damaged, mutated, aging, cancer, infected with viruses), bacteria and 

viruses.  
Objective: To study the basic directions and methods of immunogenetics  
- Be aware of the historical development of immunology; the basic theory of immunity, types of 

immunity; structure of the immune system at the organ, cellular and molecular levels; the basic principles 

of its functioning; the notion of the immune response, co-operation of immune cells, the role of cellular 

and humoral mechanisms in the immune response; antigens, their main types and characteristics; structure 

and function of humoral immunity, the individual classes of immunoglobulins;  
Be able to: interpret the data and leukogram immunograms; determine the relative and absolute 

number of peripheral blood lymphocytes and their subpopulations; interpret the data to determine the 

concentration of cytokines and major serum immunoglobulins by ELISA; determine the absorption 
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capacity of phagocytes and their redox potential in spontaneous and induced phagocytic and NBT-test; 

work independently with the scientific and medical literature and Internet resources. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Микробиология және вирусология, генетика 
Микробиология и вирусология, генетика 
Microbiology and virology, genetics 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертацияны орындау 
Выполнение магистерской диссертации 
Implementation of the master's thesis 
 
Гидробиология және ихтиология 
Гидробиология и ихтиология  
Hydrobiology and Ichthyology 
Мақсаты: болашақ мамандарды таксондардың биологиялық, экологиялық және 

морфологиялық ерекшеліктерін анықтап, гидробиологиялық обьектілердің сандық және сапалық 

сараптамасын, популяциялардың статистикалық сараптамасында қолданылатын әдіс-тәсілдермен 

таныстыру. 
Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қарастырады: пәнді меңгеру барысында 

магистранттар құрлық, әлем суларында кең және сирек таралған ағзалардың топтарымен танысады. 

Таксондардың морфологиялық, экологиялық және биологиялық ерекшеліктеріне ерекше назар 

аударылады. Бентостық және планктондық ағзалардың түрлік идентификациясын зерттеуге 

заманауи көзқарастар тұрғысынан мәліметтер беріледі. Гидробиологиялық объектілердің сандық 

және сапалық, статистикалық зерттеу әдістері қарастырылады. 
Курсты тәмамдағаннан кейін магистрант: 
- білуі тиіс: гидробионттар мен ихтиофау на морфологиясын, физиологиясын өнімділігі мен 

геграфиялық таралуын және жеке таксондардың экологиясын;  
- істей алу: биоалуантүрлікті қорғау және табиғи ресурстарды шаруашылыққа үнемді 

пайдалану шараларын ұйымдастыру;   
-  меңгеруі қажет: биологиялық обьектілерді анатомиялық, морфологиялық және 

таксономиялық зерттеу әдістерін (обьектіні зерттеуге даярлау, фиксация, микроскоп арқылы 

зерттеу, суретке түсіру, коллекция жинау, т.б.); 
- дағдылануы тиіс:  биологиядан және суда тіршілік ететін ағзаларды зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыруда алған білімді қолдануға опыт наблюдения.   
Пән кәсіби, коммуникативті, кәсіби, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерінің қалыптасуына 

бағытталған. 
Құзыреттіліктері: биологиялық обьектілерді зерттеу жұмыстарының сұраныстарына сәйкес 

дұрыс құрылуы; биологиялық және экологиялық танымның ғылыми принциптерімен таныс болу;   

тіршілік әрекетінің қоршаған ортаға тигізер әсері туралы ақпарат жинау және түсіндіру; бақылау 

жасау және эксперимент қоя білу, нәтижесін сараптап, дәлелдей білу. 
 
Цель курса – формирование у будущих специалистов знаний о морфологическим признакам, 

экологии и биологическим особенностям таксонов, методах количественного анализа 

гидробиологического материала, статистического анализа и анализа популяционных свойств 

популяции. 
Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: В процессе изучения курса 

проводится знакомство с группами организмов, массовыми и широко представленными в 

континентальных водоемах. Особое внимание уделяется морфологическим признакам, экологии и 

биологическим особенностям таксонов. Даются современные представления о системе и 

практические подходы к видовой идентификации бентосных и планктонных организмов. 

Изучаются методы количественного анализа гидробиологического материала, методы 

статистического анализа и анализа популяционных свойств популяции. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, географическое 

распространение и экологию представителей основных таксонов гидробионтов и ихтиофауны; 
уметь: осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и рационально использовать 

природные ресурсы в хозяйственных целях; 
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владеть:  навыками и методами анатомических, морфологических и таксономических 

исследований биологических объектов (приготовление объекта к исследованию, фиксация, 

микроскопия, препарирование, зарисовка, работа с коллекциями и др.); 
навыки: опыт наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 
Компетенции: выбор оптимальной модели профессионального изучения биологических 

объектов с учётом реальной ситуации; познакомить с научными принципами биологического и 

экологического познания; развить умение выдвигать и решать проблемы, планировать и ставить 

наблюдения и эксперименты; умение представлять результаты своих исследований. 
 
The purpose of the course – the formation of future specialists knowledge about the morphological 

characteristics, ecology and biological characteristics of taxa, methods of quantitative analysis of 

hydrobiological material, statistical analysis and analysis of population properties. 
The content of the discipline includes the main sections: in the course of studying the course, 

acquaintance with groups of organisms, mass and widely represented in continental waters is carried out. 

Special attention is paid to morphological features, ecology and biological features of taxa. Modern ideas 

about the system and practical approaches to species identification of benthic and plankton organisms are 

given. Methods of quantitative analysis of hydrobiological material, methods of statistical analysis and 

analysis of population properties are studied. 
As a result of studying discipline the student should:  
know: features of morphology, physiology and reproduction, geographical distribution and ecology 

of representatives of the main taxa of hydrobionts and ichthyofauna;  
be able to: implement measures to protect biodiversity and to use natural resources for economic 

purposes;  
own: skills and methods of anatomical, morphological and taxonomic studies of biological objects 

(preparation of the object for research, fixation, microscopy, preparation, drawing, work with collections, 

etc.).); skills: experience of observation, description, identification, classification, cultivation of biological 

objects. 
The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 
Competences: the choice of the optimal model for the professional study of biological objects, 

taking into account the real situation; To acquaint with scientific principles of biological and ecological 

knowledge, to teach to see their origins; Develop the ability to raise and solve problems, plan and put 

observations and experiments; The ability to present the results of their research. 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Зоология, Эволюциялық ілім 
Зоология, Эволюционное учение 
Zoology, The teaching of evolution 
Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  
Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология, протозоология 
Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология, протозоология 
Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, protozoology 

 
Органикалық әлемнің эволюциясы 
Эволюция органического мира  
The evolution of the organic world 
Ағзалар эволюциясының себебін, қозғаушы күшін механизмі мен заңдылықтарын 

зерттейтін, зерттеу нысаны ретінде жеке ағзалар емес тірі табиғат болатын негізгі заңдылықтарды 

ашу туралы жалпы биологиялық ғылым. 
Мақсаты: магистранттарды органикалық әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдерімен 

таныстыру 
Нәтижесінде магистрант: 
- Білуі тиіс жануарлар эволюциясының негізгі кезеңдерін және барлық өмірлік 

деңгейлерінің ұйымдасуын; барлық жануарлардың таксономикалық дәрежелерін; 
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- Эволюциядағы нақты ғылымдардың деректерін баяндай білу; 

-  Табиғи құбылыстардың себеп-салдарының байланыстарын айыра білу. 
Құзыреттілігі:  негізгі заңдар, механизмдер мен эволюция қозғаушы күштерінің идеясын 

қалыптастыру қабілеті .     
 
Общебиологическая наука, изучающая причины, движущие силы, механизмы и 

закономерности эволюции организмов. Теория раскрытия, общие законы развития живой природы, 

где объектом ее исследования выступают не отдельные организмы и виды растений и животных, а 

живая природа в целом.  
Цель: знакомсто магистрантов с основными периодами эволюциии органического мира 
Магистрант должен: 
- знать всех жизненных уровней организации и основных этапов в эволюции 

животных;таксономических рангов животных; 
- уметь излагать данные конкретных наук в их эволюционном освещении; 
- выделять причинно-следственные связи природных явлений. 
Компетенций: способность формировать представление об основных закономерностях, 

механизмах, движущих силах эволюционного процесса. 
 
General biological science that studies the causes, driving forces, mechanisms and patterns of 

evolution of organisms. Theory disclosure general laws of development of nature, where the object of its 

study are not individual organisms and species of plants and animals, and wildlife in general.  
Objective: familiarity of undergraduates with the basic period of evolution of the organic world  
Competencies:  
- Know: all the vital levels of the organization and the main stages in the evolution of animals;  
- Know all the taxonomic ranks of animals;  
- To be able to present data of specific sciences in their evolutionary light;  
- Contribute to the cause-and-effect relationship of natural phenomena; 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Биологияға кіріспе,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, микробиология 

және т.б. биологиялық ғылымдар 
Введение в биологию,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, 

микробиология и др.биологические науки 
Introduction to biology, cell biology, botany, zoology, anatomy, physiology, microbiology and 

other biological sciences. 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Биологияның заманауи мәселелері 
Современные проблемы биологии 
Modern problems of biology 

 
Биология тарихы мен әдістемесі 
История и методология биологии 
History and Methodology of Biology 
Тірі табиғат жайлы алғашқы көзқарастар және ғылыми жинақтаудың алғашқы қадамдары. 

Азия мен Шығыс Жерортаның ежелгі құл иеленуші мемлекеттеріндегі тірі табиғат туралы 

білімдер. Ежелгі Үнді мен Қытайдағы биологиялық көзқарастар. Ежелгі Греция мен Римдегі 

биология. Орта ғасырдағы биология. Өрлеу дәуірі және идеология мен жаратылыстанудағы 

революция. Ботаникалық зерттеулердің дамуы. XVI ғасырда өсімдіктерді жүйелеудегі алғашқы 

қадамдар. XVII ғасырдағы өсімдіктер систематикасы мен морфологиясы. XVII ғасырда 

өсімдіктердің микроскопиялық анатомиясының дамуы. Өсімдіктер физиологиясының пайда болуы. 

Зоологиялық зерттеулердің дамуы. XVI – XVII ғасырларда  жануарларды сипаттау мен жіктеудің 

алғашқы қадамдары. XVIII ғасырда зоологиялық зерттеулердің дамуы. Қазба ағзаларды зерттеу. 

Жануарлар анатомиясы, физиологиясы, салыстырмалы анатомиясы мен эмбриологиясыны 

бойынша зерттеулердің дамуы. XVI – XVII ғасырлардағы адам және жануарлар анатомиясы. 

Микроскопиялық анатомия және қарапайымдарды зерттеу. XVIII ғасырдағы физиология. 

Салыстырмалы анатомияның қалыптасуы. Жануарлар эмбриологиясы. XVII – XVIII ғасырларда 

метафизикалық көзқарастардың басымдылығы. XVII – XVIII ғасырлардағы биологияның 

жетістіктері. 
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Мақсаты: магистранттарды биология тарихы мен әдістемесімен, биологиялық  зерттеулерді 

жоспарлау әдістерімен, биологиялық зерттеулердің жетістіктерімен таныстыру. Курс мазмұны 

биологиядағы зерттеулердің даму тарихы мен әдістерін,  оны қолдану аумағы, өткізу ерекшеліктері 

мен маңызын қарастырады.  
Нәтижесінде магистрант:  
- білуі тиіс: практикалық және ғылыми биологиялық ұғымдардың тарихи қалыптасуы мен 

қолданылуы; биологиялық зерттеулердің тарихы және ғылыми ұйымдастырылуы мен өткізілуі;   
істей алуы қажет: негізгі биологиялық зерттеу әдістерін қолдана отырып зерттеулерді 

жоспарлай алу және өткізу;  
- дағдылануы тиіс: биологиялық зерттеулерді жүргізуге. 
Құзыреттілігі: Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 
 
Магистрант кәсіби білімдерін пайдалана отырып, белсенді ұстаным танытуға, өркениет және 

консервациялау перспективалары, байланыс геосаяси және биосфералық процестерді дамыту 

түсінеді. 
 
Первоначальные представления о живой природе и первые попытки научных обобщений. 

Биологические представления в древности. Знания о живой природе в раннерабовладельческих 

государствах Азии и Восточного Средиземноморья. Биологические представления в древней 

Индии и Китае. Биология в древней Грециии в древнем Риме.Биология в средние века. Эпоха 

Возрождения и революция в идеологии и естествознании. Развитие ботанических исследований. 

Попытки классификации растений в XVI веке. Систематика и морфология растений в XVII веке. 

Развитие микроскопической анатомии растений в XVII веке. Зарождение физиологии растений. 

Развитие зоологических исследований. Описания и попытки классификации животных в XVI - 

XVII веках. Зоологические исследования в XVIII веке. Изучение ископаемых организмов. Развитие 

исследований по анатомии, физиологии, сравнительной анатомии и эмбриологии животных. 

Анатомия животных и человека в XVI - XVII веках. Микроскопическая анатомия и изучение 

простейших. Физиология в XVIII веке. Становление сравнительной анатомии. Эмбриология 

животных. Господство метафизического мировоззрения в естествознании XVII - XVIII веков. 

Достижения биологии XVII - XVIII веков.  
Цель– ознакомление магистрантов с методологией и историей биологии, планирование 

биологических исследований, достижениями биологических исследований. Содержание курса 

рассматривает историческое развитие биологических исследований, методов, область применения, 

особенности проведения и значение.    
В результате изучения магистрант  должен: 
- знатьисторическое формирование понятий аппарата научной и  практической биологии; 

история биологических исследовании, основы научной организации и проведения;  
-уметь планировать и проводить биологические исследование с использованием ее основных 

методов;  
- иметь навыки проведения исследования в биологии. 
Компетентность:Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенций. Магистрантпонимает пути развития и перспективы сохранения 

цивилизации, связь геополитических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную 

позицию, используя профессиональные знания 
 
The initial idea of the wildlife and the first attempts at scientific generalizations. Biological 

representation in antiquity. Knowledge about wildlife in the early slave states of Asia and the Eastern 

Mediterranean. Biological representation in ancient India and China. Biology in ancient Greece and in 

ancient Rome. Biology in the Middle Ages. Renaissance and Revolution  in the ideology and science. 

Development of botanical research. Attempts to classify plants in the XVI century. Systematics and  

morphology of plants in the XVII century. Development of microscopic anatomy of plants in the XVII 

century. The origin of plant physiology. Development of zoological research. Descriptions and attempts to 

classify animals in XVI - XVII centuries. Zoological research in the XVIII century. The study of fossils. 

Development of research in anatomy, physiology, comparative anatomy and embryology of animals. 

Anatomy of animals and humans in the XVI - XVII centuries. Microscopic anatomy and the study of the 

simplest. Physiology in the XVIII century. Formation of comparative anatomy. Embryology animals. The 

dominance of metaphysical outlook in science XVII - XVIII centuries. Advances in biology XVII - XVIII 
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centuries.  
The goal is to introduce undergraduates to the methodology and  the history of biology, planning 

biological research achievements of biological research. The content of the course examines the historical 

development of biological research, methods, applications, and features of importance.  
As a result of studying a student must:  
- To know the historical concept formation apparatus of scientific and practical biology; history of 

biological research, the scientific foundations of the organization and conduct; 
-Be able to: plan and conduct biological research using its basic methods;  
- Have the skills: to conduct research in biology. 
Discipline is aimed at creating professional, research competencies. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Биологияға кіріспе,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, микробиология 

және т.б. биологиялық ғылымдар 
Введение в биологию,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, микробиология 

и др.биологические науки 
Introduction to biology, cell biology, botany, zoology, anatomy, physiology, microbiology and other 

biological sciences 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Биологияның заманауи мәселелері 
Современные проблемы биологии 
Modern problems of biology 

 
Жаратылыстану ғылымдары бағытындағы зерттеушілік іс-әрекет негіздері 
Основы научно-исследовательской деятельности в направлении естественных наук 
Fundamentals of research in the area of  Natural Sciences 
 
Курстың мақсаты: өндірістегі әлемдік қоғамның ғылыми қызметінің жаңа және прогрессивті 

нәтижелерін енгізуге қабілетті, өзіндік шығармашылық жұмысқа қабілетті жоғары білікті маман 

дайындау; теориялық және тәжірибелік зерттеулер әдіснамасын, теориялық және эксперименттік 

деректерді талдауды, өндіріске енгізілген зерттеулерді енгізу сатыларын, зерттеудің тиімділік 

түрлерін зерттеу; Зерттеу құрылымын, оны құрастыру ережесін, шолуды, баяндама мен баяндама 

тезистерін дайындауды, жариялауға арналған материалдарды оқып үйрену. 
Мазмұны: елдегі ғылымның құрылымы мен құрылымы. Ғылыми зерттеулер бағыты мен 

зерттеудің негізгі кезеңдерін таңдау принциптері. Теориялық және тәжірибелік зерттеулердің 

негіздері. Эксперименттік деректерді өңдеу және зерттеу нәтижелерін тіркеу. 
Нәтижесінде магистрант:  
білуі тиіс: 
- ғылыми қызметтің теориялық негіздері; 
- терминдер мен анықтамалар; 
- ғылыми зерттеулерді жіктеу; 
- ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі; 
- тәжірибелік деректермен жұмыс гипотезасын салыстыру жолдары; 
- өндірістегі зерттеулерді енгізу кезеңдері; 
- ғылыми зерттеулердің тиімділігі; 
- зерттеу құрылымы; 
- зерттеу жұмыстарын жобалау ережелері; 
- пікірлерді жазу ережелері. 
істей алуы қажет:  
- қажетті ақпаратты таңдау және талдау; 
- мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру; 
- теориялық үй-жайларды дамыту; 
- эксперименттерді жоспарлау және жүргізу; 
- өлшеу нәтижелерін өңдеу және қателер мен бақылауларды бағалау; 
- эксперимент нәтижелерін теориялық үй-жаймен салыстыру; 
- ғылыми зерттеулердің тұжырымдарын қалыптастыру; 
- ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы есеп, есеп немесе мақала жазу. 
дағдылануы тиіс: ғылыми зерттеу әдістері. 
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Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруда құзырлы 

болуы керек. 
 
Цель курса: подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе, к внедрению в производственный процесс новейших и 

прогрессивных результатов научной деятельности мирового общества;  изучить методологию 

теоретических и экспериментальных исследований, анализ теоретических и экспериментальных 

данных, этапы внедрения НИР в производство, виды эффективности НИР;  изучить структуру 

НИР, правила ее оформления, рецензирования, составление доклада и тезисов доклада, подготовку 

материалов к печати. 
Содержание: Организация и структура науки в стране. Принципы выбора направления 

научного исследования и основные этапы НИР. Представление об основах теоретических и 

экспериментальных исследований. Обработка экспериментальных данных и оформление 

результатов НИР. 
В результате изучения курса магистрант должен  
Знать:   
- теоретические основы научной деятельности;   
- термины и определения;   
-   классификацию научных исследований;   
-  методологию и методику научных исследований;    
- способы сопоставления рабочей гипотезы с экспериментальными данными;   
- этапы внедрения НИР в производство;   
- виды эффективности научных исследований;    
- структуру НИР;    
- правила оформления НИР;    
- правила составления рецензии.  
Уметь:   
- отбирать и анализировать необходимую информацию;    
- формулировать цели и задачи;   
- разрабатывать теоретические предпосылки;   
- планировать и проводить эксперимент;   
- обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюдения;  
- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками;   
-  формулировать выводы научного исследования;   
- составлять отчет, доклад или статью по результатам научного исследования.  
Владеть: методами  научных исследований.  
В результате изучения курса студенты должны быть компетентными в вопросах организации  

НИР. 
 
Course purpose: training of the highly qualified specialist capable for independent creative work, 

for introduction in production of the latest and progressive results of scientific activity of world society; to 

study methodology of theoretical and pilot studies, the analysis of theoretical and experimental data, stages 

of introduction of research in production, types of efficiency of research; to study structure of research, the 

rule of her registration, reviewing, drawing up the report and theses of the report, preparation of materials 

for printing. 
Contents: The organization and structure of science in the country. Principles of the choice of the 

direction of scientific research and main stages researches. Idea of bases of theoretical and pilot studies. 

Processing of experimental data and registration of results of research. 
As a result of studying the course, the master student should 
Know: 
- theoretical foundations of scientific activity; 
- terms and definitions; 
- classification of scientific research; 
- methodology and methodology of scientific research; 
- ways of comparing the working hypothesis with experimental data; 
- stages of introduction of research into production; 
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- types of effectiveness of scientific research; 
- structure of research; 
- rules for the design of research; 
- rules for writing reviews. 
Be able to: 
- select and analyze the necessary information; 
- formulate goals and objectives; 
- to develop theoretical premises; 
- plan and conduct an experiment; 
- process the results of measurements and evaluate errors and observations; 
- to compare the results of the experiment with the theoretical premises; 
- formulating the conclusions of scientific research; 
- draw up a report, report or article on the results of scientific research. 
Possess: methods of scientific research. 
As a result of studying the course, students should be competent in the organization of research. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Биологияға кіріспе,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, микробиология 

және т.б. биологиялық ғылымдар 
Введение в биологию,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, микробиология 

и др.биологические науки 
Introduction to biology, cell biology, botany, zoology, anatomy, physiology, microbiology and other 

biological sciences 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Биологияның заманауи мәселелері 
Современные проблемы биологии 
Modern problems of biology 
 
Биогеоценология  
Биогеоценология 
Biogeocenology 
Курс өсімдік қауымдастығының өзара және тіршілік ортасымен қатынысының 

заңдылықтары. Өсімдік қорларын инвентаризациялаудағы  және экологиялық жағдайларды 

бағалаудағы геоботаникалық классификация. Фитценоздың негізгі белгілері, өсімдіктерді 

классификациялау принципі. Фитценоздың негізгі шкаласы, өсімдіктер бірлестігін аймақтық 

жіктеу туралы ұғымдарды қарастырады. 
Пәннің мақсаты өсімдік қауымдастығының өзара және тіршілік ортасымен қатынысының 

заңдылықтары зерттеуді меңгеру.  
Білуі тиіс:  
-биогеоценология және биогеоценоздағы түрлер қатынасы жөнінде. 
Істей алуы қажет:  
-зерттеу әдістерін қолданбалы экология мәселелерін шеуде қолдану. 
Дағдылануы тиіс: 
-теориялық білімді экологиялық жағдайды бағалауда қолданабілуі қажет 

Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: кәсіби қызметте 

жаратылыстану ғылымдарын пайдалану, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану, 

эксперименттік зерттеу. 
 
Курс предусматривает закономерности взаимосвязи в отношениях между растительными 

сообществами и средой обитания. Геоботанические классификации при инвентаризации 

растительных ресурсов, оценке экологических условий. Основные признаки фитоценоза, принципы 

классификации растительности, основные шкалы фитоценологии, территориальное распределение 

растительных сообществ, географии растительности. 
Цель курса является познание причин и закономерностей формирования взаимосвязей 

растительных сообществ с условиями местообитания. 
-Знать:определение понятий биогеоценологии и типы взаимодействия между видами в 

биогеоценозе; 
-Уметь:   использовать методы исследований для решения прикладных экологических задач;.  
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-Должен владеть:навыками использовать теоретические знания при оценке экологических 

условий. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций:использование  основных  законов  естественнонаучных  дисциплин  в  

профессиональной  деятельности,  применять  методы  математического  анализа  и 

моделирования, экспериментального исследования. 

 

The course includes the laws of the relationship between plant communities and habitats. 

Geobotanical classification in the inventory of plant resources, assessment of the environmental 

conditions. The main symptoms of phytocenosis, principles of classification of vegetation, the main scale 

phytocenology, the spatial distribution of plant communities, geography, vegetation  

The aim of the course is the knowledge of the causes and patterns of plant communities forming 

relationships with habitat conditions. 

As a result of study undergraduate should:  

-Know: Definition of biogeocenology and types of interactions between species in biogeocoenose;  

-To be able: Use research methods to solve applied environmental problems;. 

-Have skills to use the theoretical knowledge in the assessment of environmental conditions 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, экология, фитоценология 
Ботаника, экология, фитоценология 
Botany, ecology, phytosociology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 
Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 
Environment and biodiversity 
 

Биология размножения животных 
Жануарлардың көбеюінің биологиясы 
Biology of reproduction of animals 
Курс омыртқасыз жануарлардың биологиясы. Пәннің мақсаты, қысқа тарихы, қазіргі 

бағыттары. Біржасушалы және көпжасушалы жануарлардың эмбрионалдық дамуының сатылары, 

гастрруляция, т.б. Жануарлардың жеке дамуының заңдылықтары. Көбею жолдарын қарастырады. 
Мақсаты: өмір процестерді іргелі негізі ретінде ағзалардың өсімін молайту және даму 

заңдарына магистранттарды таныстыру. 
Нәтижесінде магистрант: 
Білуі тиіс: негізгі ұғымдар, терминдер және репродуктивтік биология анықтамалар, түрлі 

таксономикалық топтардың ағзалардың әсіресе онтогенезі. 
Істей алуы қажет:түрлі таксондарын организмдердің онтогенездегі ерекшеліктері, олардың 

дамуына ауытқушылықтардың себептерін сипатталады. 
Меншікті:молықтыру биология қазіргі заманғы жетістіктерін әр түрлі таксономикалық 

топтардың организмдердің онтогенездегі негізгі заңдардың негізгі түсіну. 
Құзыреттілігі: 

- өмірлік жағдайларда биология негізгі білім, экологиялық хабардар болуы мен пайдалану көрсету; 

әлеуметтік маңыздылығын түсіну және олардың кәсіби қызметінің салдарын болжау мүмкіндігі 

болу үшін; 
- алу және эмбриондық заттармен жұмыс әдістерін пайдаланады. 

 
Курс предусматривает биология размножения беспозвоночных животных. Предмет, краткая 

история, современные направления дисциплины. Этапы эмбрионального развития одноклеточных 

и многоклеточныъх животных, способы и типы дробления, гаструляции, закладки осевых органов, 

закономерности индивидуального развития животных. Способы размножения. Биология 

размножения хордовых животных. 
Цель -ознакомить магистрантов с закономерностями размножения и развития организмов как 

фундаментальной основой жизненных процессов. 
Магистрант должен:  
Знать: основные понятия, термины и определения биологии размножения, особенности 

онтогенеза организмов разных таксономических групп. 
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Уметь: характеризовать особенности онтогенеза организмов разных таксонов,причины 

аномалий в их развитии. 
Владеть: базовыми представлениями об основных закономерностях онтогенеза организмов 

разных таксономических групп, современных достижений биологии размножения. 
Компетенции: 

–  проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в области биологии в 

жизненных ситуациях; понимать социальную значимость и уметь прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности; 
- использовать методы получения и работы с эмбриональными объектами. 
 
The course includes the breeding of invertebrates. The subject, a brief history, contemporary trends 

discipline. Stages of embryonic development of  multicellular  and unicellular animals, the methods and 

types of cleavage, gastrulation, bookmarks of axial organs, the laws of animal development. Methods of 

reproduction. Reproductive biology of chordates.  
Objective: To study the features of breeding animals of different levels of organization  
As a result, graduate student must:  
Know: stages of embryonic development of animals, especially breeding animals, the mechanisms 

of reproduction, patterns of individual development  
Be able to: distinguish between stages of development, and reproduction of unicellular and  

multicellular animals  
Have skills: use in research of theoretical knowledge. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы, эмбриология, цитология, гистология, 

генетика 
Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, эмбриология, цитология, гистология, 

генетика 
Invertebrate zoology, vertebrate zoology, embryology, cytology, histology and genetics 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология, протозоология 
Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология, протозоология 
Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, protozoology 
 

ШҚО мысалында сирек кездесетін жануарлар практикумы 

Практикум по редким животным на примере ВКО 

Workshop on rare animals on the example of the East-Kazakhstan region 
Курстың мақсаты: Шығыс Қазақстан аумағында тұратын сирек кездесетін жануарларды 

зерттеу және сақтау бойынша магистранттар үшін практикалық дағдыларды қалыптастыру. 
Мазмұны: Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiнiң жалпы 

сипаттамалары. Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жануарлардың морфологиялық және 

жүйелі шолуы. Сирек жануарлардың және биологиялық ерекшеліктердің ресурстары. Сирек 

кездесетін және жойылып бара жатқан жануарлардың этиологиялық ерекшеліктері. Шығыс 

Қазақстан облысында сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің санын 

нормативтік реттеу. 
Нәтижесінде магистрант: 
Білуі тиіс: ШҚО сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiнiң әр түрлiлiгi мен 

жүйелi жағдайы; жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін дамыту 

және өсіру биологиясының теориялық негіздері; зоологиялық зерттеулердің негіздері; Шығыс 

Қазақстан аумағында тұратын сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген жануарлар түрлерiнiң 

ақпараттық базасы. 
Істей алуы қажет: тіршілік ету ортасын сақтауға және кеңейтуге бағытталған сирек 

кездесетін жануарлар түрлерінің қажетті зоологиялық зерттеулерін жүргізу; жануарлардың сирек 

кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғау, зерттеу және өсіру жөніндегі шешімдер 

қабылдану. 
Дағдылануы тиіс: сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлардың түрлері мен 

түрлерін анықтау, одан әрі зерттеулер жүргізу үшін жынысы, жасы және басқа қажетті 
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параметрлерін анықтау, ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу дағдылары. 
Құзыреттілігі: өмірлік жағдайларда биология негізгі білім, экологиялық хабардар болуы мен 

пайдалану көрсету; әлеуметтік маңыздылығын түсіну және олардың кәсіби қызметінің салдарын 

болжау мүмкіндігі болу үшін. 
 
Цель курса: формирование у магистрантов практических навыков по изучению и 

сохранению редких животных, обитающих на территории Восточного Казахстана. 
Содержание: Общая характеристика редких и исчезающих видов животных ВКО. 

Морфологический и систематический обзор редких и исчезающих животных. Ресурсы редких 

животных и биологические особенности. Этологические особенности редких и исчезающих 

животных. Нормативное регулирование численности редких и исчезающих видов животных ВКО. 
В результате магистрант должен 
Знать: разнообразие и систематические положение редких и исчезающих видов ВКО; 

теоретические основы биологии развития и размножения редких и исчезающих видов животных; 

основы проведения зоологических исследований; информационную базу редких и исчезающих 

видов животных, обитающих на территории Восточного Казахстана. 
Уметь: проводить необходимые зоологические исследования редких видов животных, 

направленные на сохранение и расширение ареала обитания; принимать решения по вопросам 

охраны, исследования и воспроизводства редких и исчезающих видов животных. 
Владеть: способами идентификации видов и разновидностей редких и исчезающих 

животных, определения пола, возраста и других необходимых параметров для дальнейших 

исследований, навыками поиска научно-технической информации. 
Компетентность: проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в 

области биологии в жизненных ситуациях; понимать социальную значимость и уметь 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности. 
 
Course purpose: formation at undergraduates of practical skills on studying and preservation of the 

rare animals living in the territory of East Kazakhstan. 
Contents: General characteristic of rare and endangered species of animal EKA. Morphological and 

systematic review of rare and disappearing animals. Resources of rare animals and biological features. 

Ethological features of rare and disappearing animals. Standard regulation of number of rare and 

endangered species of animal EKA. 
As a result the undergraduate has to 
Know: variety and systematic provision of rare and endangered species of EKA; theoretical 

fundamentals of biology of development and reproduction of rare and endangered species of animals; 

bases of carrying out zoological researches; information base of rare and endangered species of the 

animals living in the territory of East Kazakhstan. 
Be able: to conduct the necessary zoological researches of rare species of animals directed to 

preservation and expansion of an area of dwelling; to make decisions on protection, a research and 

reproduction of rare and endangered species of animals. 
Own: in the ways of identification of types and kinds of rare and disappearing animals, sex 

determinations, age and other necessary parameters for further researches, skills of search of scientific and 

technical information. 
Competence: to show ecological literacy and to use basic knowledge in the field of biology in life 

situations; to understand the social importance and to be able to predict consequences of the professional 

activity. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы, эмбриология, цитология, 

гистология, генетика 
Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, эмбриология, цитология, гистология, 

генетика 
Invertebrate zoology, vertebrate zoology, embryology, cytology, histology and genetics 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология, протозоология 
Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология, протозоология 



 

П ВКГУ 011-15 

Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, protozoology 
 

Теориялық биология 
Теоретическая биология 
Theoretical biology 
Курс бактерия, өсімдік және жануар жасушаларындағы субклеткалық органеллалардың 

құрылысы мен функцияларын зерттеудегі заманауи көзқарастар. Жасушадағы негізгі молекулалық-

биохимиялық механизмдер. Теориялық биологияның негізгі қағидалары мен заңдары. 

Термодинамика и биологичиялық физика, онтогенетикалық қартаю заңы мен жаңару. Теориялық 

биология заңдарын қарастырады (Дриш заңы, Моргана-Эфрусси заңы және т.б.) 
Мақсаты:биологиялық құбылыстар мен процестер теориялық әдістердің негізінде, 

магистранттар объектілер мен теориялық биология ерекшеліктерін идеясын беруге; теориялық 

биология негізгі заңдар мен аксиомалары танысуға; теориялық биология техникасымен таныстыру.  
Құзыреттілігі: - тұрғыда (түсіну) және өмір туралы ғылым саласындағы жаңа ақпаратты 

түсіндіре және сыни талдау пайдалану теориялар мен әдістерін қалыптастыру түсіну көрсетуге 

Пәннің жалпы құрылымы мен оның элементтерінің арасындағы қарым-қатынастардың бір түсінігін 

көрсете; 
- түсіну және құру биологиялық құбылыстар мен фактілерді кең ауқымды арасындағы қарым-

қатынас, іргелі принциптерді қолдану және биологиялық проблемаларды кең ауқымын шешуге 

және айқын және шешілмеген мәселелерді шешуге қатысуға мүмкіндігі. 
 
Курс предусматривает современные подходы в изучении структуры и функции субклеточных 

органелл бактериальной, растительной и животной клетки. Основные молекулярно-биохимические 

механизмы процессов живой клетки. Основные положения и законы теоретической биологии. 

Термодинамика и биологическая физика, закон онтогенетического старения и обновления. Законы 

теоретической биологии (закон Дриша, закон Моргана-Эфрусси и др.) 
Цель - дать магистрантам представление о предметах и особенностях теоретической 

биологии, об основах теоретического подхода к биологическим явлениям и процессам; ознакомить 

с основными законами и аксиомами теоретической биологии; ознакомить с теоретическими 

приемами биологии. 
Компетенции:  
- Демонстрировать понимание общей структуры дисциплины и связей между ее элементами, 

контекстуализировать (осмысливать) и интерпретировать новую информацию в сфере 

биологических наук и демонстрировать понимание формирования теорий и использования  

методов  критического анализа; 
-  Умение понимать и устанавливать отношения между широким спектром биологических  

феноменов и фактов, применяя эти фундаментальные принципы и  решать широкий спектр 

биологических  проблем и участвовать в  решении  неявных и нерешенных проблем 
 
The course provides a modern approach to the study of the structure and function of subcellular 

organelles of bacterial, plant and animal cells. Basic molecular and biochemical mechanisms of the 

processes of living cells.The main provisions of the laws of theoretical biology. Thermodynamics and 

biological physics, the law of the ontogenetic aging and  renewal. Laws of Theoretical Biology (Driesch 

law, the law of the Morgan-Ephrussi etc.) 
Know: The theories allowing to evaluate the specific facts and the phenomena studied within 

professional activity from evolutionary line items; Theory of biological fields, integrity, saving and 

transmissions of bioinformation. 
Be able to: characterize the cytological basis of heredity; allocate particular inheritance of 

biochemical traits.  
Have skills: the basics of genetic analysis, a method of quantitative traits; Methods of analysis of 

inheritance of traits in populations and pure lines. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Биология тарихы мен әдістемесі, клеткалық биология 
История и методология биологии, клеточная биология 
History and methodology of biology, cell biology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Эволюциялық биология 
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Эволюционная биология 
Evolutionary Biology 
 
Зоогеография экология негіздерімен                                    
Зоогеография с основами экологии    
Zoogeography and the basics of ecology 
Зоогеография – жер шарында жануарлардың таралуы мен олардың таралу ерекшеліктерін 

зерттейтін ғылым саласы. Қарапайымдылардың, бір жасушалы жануарлардың экологиясы. 

Омыртқасыздардың, омыртқалылардың экологиясы. Тіршілік ету орталары туралы. Тіршілік ету 

ортасы және биосфераның компоненттерімен қарым-қатынастары. Зоологиялық объектілердің 

табиғаттағы заттардың айналымына әсері туралы дәріптейтін пән. 
Мақсаты: жер шарында жануарлардың таралуы мен олардың таралу ерекшеліктерімен 

таныстыру 
Нәтижесінде магистрант: 
Білуі тиіс: 

- Зоогеографияның жануарлардың таралуын зерттейтін біртұтас ғылым екендігін, 

зоогеографиялық білімнін әдістерін, теориялық негіздерін және іс-тәжірибеде түрлі ауыл 

шаруашылық саласында қолдануын;Биологиялық көптүрлілік биосфера және тірі жүйелердің 

тұрақтылығының басты факторының рөлін атқаруын;Зерттеу әдістерін, жұмысты орындаудың 

тіртіптерін және шарттарын, техникалық есептерін, алынған нәтижелерді рәсімдеу;Еңбекті 

ұйымдастыру негізі, еңбек заңдылықтарының негізі, еңбекті қорғау шаралары;Жануарлардың 

негізгі таксондарының экологиясы және географиялық таралуы; 
Істей алуы қажет: 

- Ғылыми негізде өзінің еңбегін ұйымдастыру, жинау тәсілдерін меңгеру, 

ақпараттарды сақтау және өңдеу, соның ішінде кәсіптік қызметте қолданатын компьютерлік 

ақпаратты;Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданып жаңа білім алу; 

Биологиялық әртүрлілікті қорғау бойынша іс-шаралар өткізу және табиғи ресурстарды 

шаруашылық және медицина саласында тиімді пайдалану;Қазіргі заманғы ғылыми әдістерді 

қолдану.  
Мүмкіндігі болуы: 

- Өзінің кәсіби қызметінде компьютер мен қолданылатын, оның ішінде өз жұмысын, 

деректер жинау жеке әдістері, ақпаратты сақтау және қайта өңдеу, ұйымдастыру ғылыми 

негізінде; қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар білім пайдалана отырып, жаңа білім алуға; 

биологиялық әртүрлілікті және экономикалық және медициналық мақсаттарда табиғи 

ресурстарды орнықты пайдалану сақтау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру; зерттеудің 

қазіргі заманғы әдістерін қолдану. 
Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  
Құзыреттілігі:  жануарлар дүниесiнің систематикасын анықтау,  географиялық жағдайын  

жетік меңгеру және шығу заңдылықтарын  мен эволюциясы туралы білу. 
 
Зоогеография - наука, изучающая распространение животных на земном шаре и 

устанавливающая общие закономерности этого распространения. Экология простейших, 

одноклеточных животных. Экология беспозвоночных, позвоночных животных. Основные среды 

обитания. Взаимодействия со средой обитания и с компонентами биосферы. Влияние 

зоологических объектов на круговорот веществ в природе. 
Цель: знакомство с особенностями и закономерностями  распространения животных на 

земном шаре: 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

иметь представление 

– о зоогеографии как единой науке, изучающей распространение животных; о методах, 

теоретических основах и практическом применении зоогеографических знаний в различных 

отраслях народного хозяйства, позволяющих ему свободно решать профессиональные 
знать  

– методы исследований, правила и условия выполнения работы, технических расчетов, оформления 

получаемых результатов; основы организации труда, основы трудового законодательства, правила 

и нормы охраны труда; особенности видового разнообразия, географическое распространение и 

экологию представителей основных таксонов животных; 
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уметь  

– на научной основе организовать свой труд, владеть методами сбора, хранения и обработки 

информации, в том числе и компьютерными, применяемыми в сфере его профессиональной 

деятельности; приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; осуществлять мероприятия по охране биологического разнообразия и 

рационально использовать природные ресурсы в хозяйственных и медицинских целях; применять 

современные методы исследований; 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 
Компетентность: должен знать о происхождении и эволюции фаун, закономерностях 

географического распространения животных и причинах, обусловливающих это распространение.  
 
Zoogeography – is the science that studies the distribution of animals on the globe and 

establishing a general pattern of this distribution. Ecology of protozoa, one-celled animals. Ecology of 

invertebrates, vertebrates. The main habitat. Interaction with the environment and with the components of 

the biosphere. Effect of zoological objects on the cycling of matter in nature. 
Objective: Learn the features and the patterns of animal distribution on the planet:  
As a result of the study undergraduate must:  
have an idea  
- about zoogeography as a single science that studies the spread of animals; about methods, 

theoretical foundations and practical application of zoogeographical knowledge in various sectors of the 

economy, allowing him  to freely decide the professional issues. 
know  
- Research methods, rules and conditions of work, technical calculations, processing of the results; 

basis for the organization of labor, the basics of labor laws, rules and regulations of labor protection; 

characteristics of species diversity, geographic distribution and ecology of representatives of major animal 

taxa;  
be able to  
- to organize the work on a scientific basis, know methods of data collection, storage and 

processing of information, including computer and applicable in their professional activities; acquire new 

knowledge, using modern information technology education; implement measures for the conservation of 

biological diversity and the sustainable use of natural resources in economic and medical purposes; to 

apply modern methods of research; 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Экология, омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы 
Экология, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 
Ecology, invertebrate zoology, vertebrate zoology  
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология 
Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология. 
Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology 

 
Биотехнология өсімдік шаруашылық негіздерімен 
Биотехнология с основами растениеводства 
Biotechnology with basics of plant growing 
Курстың мақсаты: биотехнологиядағы теориялық ұстанымдары мен практикалық нәтижелері 

туралы базалық білімді қалыптастыру, жаңа немесе жетілдірілген белгілері бар пішіндерді алуға 

байланысты өсімдік шаруашылығының негіздері. 
Мазмұны: Өсімдік шаруашылығындағы биотехнологияның биологиялық ғылымның жаңа 

саласы ретінде өкілдігі. Негізгі биотехнологиялық әдістерді білімді және дағдыларды кәсіби 

проблемаларды шешуге мүмкіндік беретін деңгейде білу. 
Нәтижесінде магистрант: 
Білуі тиіс: 
Өсімдік шаруашылығындағы биотехнологияның генетикалық негіздері; биотехнологияда 

қолданылатын негізгі әдістер - жасушалардың, тіндердің, тозаңдардың, протопласттардың, 
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клеткалық іріктеудің, гендік инженерияның мәдениеті; Биотехнологияның заманауи 

қажеттіліктеріне, өсімдік шаруашылығындағы биотехнологияның ең маңызды жобаларына, 

биотехнологиядағы биоқауіпсіздікке арналған ғылыми-құқықтық базаға, биоинженерияға және 

трансгендік өсімдіктерді пайдалануға арналған міндеттер, бағыттар мен мәселелер. 
Істей алуы қажет: 
өсімдіктердің шикізатын жинап, түрлі өсімдіктер органдарының генетикалық жаңа өсімдік 

түрлерін алу схемаларын қолдану, өсірудің әртүрлі кезеңдерінде қоректік ортаны таңдайды және 

жасау, биотехнологияның дәстүрлі емес әдістерін пайдаланатын селекциялық генетикалық 

бағдарламаларды жасау. 
Мүмкіндігі болуы: материалды таныстыру, алынған тәжірибелік деректерді статистикалық 

өңдеу, интернетте жұмыс істеу және биотехнологияның теориялық негіздері мен әдістерін меңгеру 

үшін қажетті білім беру дағдылары. 
Құзыреттілігі: мәселені қояды, іргелі мәселерін  ашады және өрісін орындайды, заманауи 

құрал-жабдықтарды және есептеу ресурстарын пайдалана отырып, мамандану нақты мәселелерді 

шешуде зертханалық биологиялық зерттеу, ол жұмысының сапасы мен нәтижелерін ғылыми 

негізділігі үшін жауабын көрсетеді. 
 
Цель курса: формирование базовых знаний о теоретических положениях и практических 

результатах в биотехнологии с основами растениеводства, связанных с получением форм с новыми 

или улучшенными признаками.   
Содержание: Представления о биотехнологии в растениеводстве как новой отрасли 

биологической науки. Знания об основных биотехнологических методах на уровне, позволяющем 

использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач. 
В результате изучения магистрант должен 
Знать: генетические основы биотехнологии в растениеводстве; основные  методы, 

применяемые в биотехнологии – культура клеток, тканей, пыльцы, протопластов, клеточная 

селекция, генная инженерия; задачи, направления и проблемы биотехнологии применительно к 

современным потребностям, наиболее значимые проекты биотехнологии в растениеводстве, 

научные и правовые основы обеспечения биобезопасности  в биотехнологии, биоинженерии и 

использовании трансгенных растений.  
Уметь: подобрать исходный материал растений, применять схемы получения генетически 

новых растительных форм из различных органов растений, подбирать и составлять питательные 

среды на разных этапах культивирования, составлять селекционно-генетические программы с 

использованием нетрадиционных методов биотехнологии.  
Владеть: навыками составления научных докладов с презентацией материала, 

статистической обработки полученных экспериментальных данных, работы в сети интернет, а 

также необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов биотехнологии. 
Компетентность: выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 
 
Course purpose: formation of basic knowledge about the theoretical provisions and practical results 

in biotechnology with fundamentals of crop production connected with receiving forms with new or the 

improved signs.   
Contents: Ideas of biotechnology in crop production as new branch of biological science. 

Knowledge of the main biotechnological methods at the level allowing to use the gained knowledge and 

skills for the solution of professional tasks. 
As a result of studying the undergraduate has to 
Know: genetic bases of biotechnology in crop production; the main methods applied in 

biotechnology – the culture of cages, fabrics, pollen, protoplasts, cellular selection, genetic engineering; 

tasks, the directions and problems of biotechnology in relation to modern requirements, the most 

significant projects of biotechnology in crop production, scientific and legal bases of ensuring biosafety in 

biotechnology, bioengineering and use of transgene plants. 
Be able: to pick up initial material of plants, to apply schemes of receiving genetically new 

vegetable forms from various bodies of plants, to select and make nutrient mediums at different stages of 

cultivation, to make selection and genetic programs with use of nonconventional methods of 
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biotechnology.  
Own: skills of drawing up scientific reports with the presentation of material, statistical processing 

of the obtained experimental data, works on the Internet and also necessary knowledge for development of 

theoretical bases and methods of biotechnology. 
Competence: reveals fundamental problems, sets a task and carries out field, laboratory biological 

researches at the solution of specific objectives on specialization with use of the modern equipment and 

computing means, shows responsibility for quality of works and scientific reliability of results. 
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, экология, фитоценология 
Ботаника, экология, фитоценология 
Botany, ecology, phytosociology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 
Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 
Environment and biodiversity 
 
Ботаникалық зерттеулер әдістемесі  
Методика ботанических исследований 
Botanical research methodology 
Курс ботаникалық зерттеулерді жоспарлау,зерттеу объектісін сипаттау. Популяциялық 

сараптау. Биотикалық сараптау. Далалық зерттеулер материалдарын камералдық сараптамасы. 

Объектінің ортамен байланысының эксперттік бағалауды қарастырады 
Мақсаты: магистранттарды ботаникалық зерттеулерді жоспарлау әдістерімен, зерттеу 

объектісін сипаттау мен популяциялық және биотикалық сараптауды, далалық зерттеулер 

материалдарын камералдық сараптама, объектінің ортамен байланысының эксперттік бағалаумен 

таныстыру. Курс мазмұны ботаникадағы зерттеу әдістерін қосады:  бақылау, эксперимент, 

психологиялық зерттеу әдістерін тәсілі, оны қолдану аумағы, өткізу ерекшеліктері.  
Нәтижесінде магистрант:  
- білуі тиіс: практикалық және ғылыми ботаниканың ұғымдық аппараты; ботаникалық 

зерттеулердің ғылыми ұйымдастырылуы мен өткізілуі; ботаникалық ғылым әдістерінің жіктелуі;  
істей алуы қажет: негізгі зерттеу әдістерін қолдана отырып ботаникалық зерттеулерді 

жоспарлай алу және өткізу;  
- дағдылануы тиіс: ботаникалық зерттеулерді жүргізуге. 
Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған 
Құзереттілігі: типтік кәсіби міндеттерді шешуде ботаникалық зерттеу әдістері (жинау, 

сәйкестендіру, сипаттамасы, gerbarizatsiya) қолданылады. 
 
Курс предусматривет планирование ботанических исследований. Описание объектов 

исследования. Популяционный анализ. Биотический анализ. Камеральная обработка материала 

полевых исследований. Экспертные оценки состояния объектов окружающей среды. 
Цель– ознакомление магистрантов с методами планирование ботанических исследований, 

описание объектов исследования, популяционный и биотический анализ,камеральную обработку 

материала полевых исследований с экспертными оценками состояния объектов окружающей 

среды.Содержание курса включает изучение методов исследования в ботанике: наблюдения, 

эксперимента, способы работы с методами ботанического исследования, область их применения, 

особенности проведения. 
В результате изучения магистрант должен: 
- знать понятийный аппарат научной и  практической ботаники; основы научной 

организации и проведения ботанического исследования; методы и классификации методов 

ботанической науки; 
-уметь планировать и проводить ботаническое исследование с использованием ее основных 

методов;  
- иметь навыки проведения исследования в ботанике. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 
Компетентность: применять ботанические методы исследований (сбор, идентификация, 

описание, гербаризация) при решении типовых профессиональных задач. 
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This course provides  planning botanical research. Description of the objects of the study. 

Population analysis. Biotic analysis. Laboratory processing of the material field studies. Expert assessment 

of the state of the environment. 
 The goal - to introduce them with the methods of botanical research plan, a description of the 

objects of research, population and biotic analysis, an in-house material handling field research with expert 

assessments of the state of the environment. Course includes the study of methods of research in botany: 

observation, experiment, how to work with the methods of botanical studies, the range of use.  
Aa a result of the  study undergraduate should:  
- Know the conceptual apparatus of the science and practice of Botany; foundations of the science 

organization and conduction of  botanical research; methods and classification methods of plant science; 
 -Be able to plan and carry out a botanical study using its basic methods; 
 - Have skills to carry out the study of botany.  
Discipline aimed at creating professional, research competencies.  
Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Ботаника, экология, фитоценология 
Ботаника, экология, фитоценология 
Botany, ecology, phytosociology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 
Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 
Environment and biodiversity 

 
Жануарлар экологиясы бойынша далалық зерттеу әдістемесі     
Методика полевых исследований по экологии животных 
Methods of field research on the ecology of animals 
Мақсаты: зоологиядағы эксперименттерді жоспарлау және жүйелі сараптау жолдарын, 

далалық және зертханалық зерттеуді ұйымдастыру әдістерін зерттеу. Жануаралрдың экологиясын 

зерттеуде статистикалық сараптауды қолдануды қарастыру. 
Білуі тиіс: 

- Абиотикалық және биотикалық факторлардың жануарларға әсер ету 

заңдылықтарын;орта жағдайына жануарлардың бейімделу мүмкіндіктерін; жануарлар 

популяциясы құрылымының құралымы заңдылықтарын; популяцияның стасистикалық және 

динамикалық мәнін білу; жануарлар экологиясының қолданбалы мағынасын. 
 Істей алуы қажет:  

- Орта факторынан түрлердің таралуының тәуелді дәрежесін бағалау, өмір сүру 

ортасынан ағзаның морфологиялық құрылымының байланысын анықтау, популяцияның 

жастық, жыныстық құрылымын анықтау, популяцияның санын есептеу, түрлердің тағамдық 

популяцияаралық және түрішілік қарым-қатынастарын анықтау, ағзаның көбею және даму 

сатысын анықтау, ортаның сыйымдылығын анықтау, түрдің әртүрлі орта факторларына 

толеранттылықты анықтау, түрлердің өмір сүру кестесін құрастыру.    
Құзереттілігі:мәселені қояды, іргелі мәселерін  ашады және өрісін орындайды, заманауи 

құрал-жабдықтарды және есептеу ресурстарын пайдалана отырып, мамандану нақты мәселелерді 

шешуде зертханалық биологиялық зерттеу, ол жұмысының сапасы мен нәтижелерін ғылыми 

негізділігі үшін жауабын көрсетеді. 
 
Цель: изучение  системного анализа и планирования экспериментов в зоологии, методики 

организации системных исследований при закладке полевых и лабораторных экспериментов, 

применения статистических методов анализа при систематизации данных в экологических 

исследованиях животных. 
-знать закономерности влияния на животных абиотических и биотических  

факторов; возможности адаптации животных к условиям среды; закономерности формирования 

структуры популяций животных; 
-иметь представление о статических и динамических характеристиках  

популяций  
Уметь: оценить распространения вида от факторов среды, установить связь 

морфологического строения организма от среды обитания, установитьвозрастную, половую и 
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размерную структуру популяции, рассчитать численность популяции, установить характер питания 

и пищевые межпопуляционные и внутривидовые взаимоотношения особей, определить характер 

размножения и стадии развития организма, определить ёмкость среды, установить толерантность 

вида к различным факторам среды, построить таблицы выживания вида 
Компетентность: выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

 

Objective: To study the system analysis and design of experiments in zoology, organization 

techniques for System Studies of the laying of field and laboratory experiments, the application of 

statistical methods of analysis for the systematization of data in ecological studies of animals.  

Competencies:  

-Know impacts of abiotic and biotic factors on animals; possible adaptation of animals to their 

environment; regularities of formation of animal populations structure;  

-Have idea of static and dynamic characteristics of the populations  

Be able to: evaluate the distribution of the species from environmental factors, to establish a 

connection of the morphological structure of the organism from the environment, to establish the age, sex 

and size structure of the population, to calculate the size of the population, to establish the nature of food 

and food interpopulation and interspecific relationships of individuals to determine the nature of 

reproduction and developmental stage, determine the capacity of the environment, to establish tolerance of 

different types of environmental factors, to build a table of species survival  

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Экология, омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы 
Экология, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 
Ecology, invertebrate zoology, vertebrate zoology 
Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология, протозоология 
Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология, протозоология 
Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, protozoology 
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Название модуля и шифр Общенаучный - ON 

Ответственный за модуль   Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т.,  Дергачева Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж.,  
Сейтембетов Е.Ж., Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

8 / 6 

Количество кредитов 8 (14) / 6 (10) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Философия, социология-политология, учебно-воспитательные и 

педагогические практики,  Инностранный язык (уровни владения В1, 

В2),  Основы экономики, основы права,  Биология клетки, 

микробиология 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный),  История и философия науки, 

Педагогика, Психология, Менеджмент, Клеточная биология 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: основные концепции, принципы и направления современных 

исследований; научную картину мира с точки зрения философии; 

методологические и теоретические основы педагогики и психологии высшей 

школы,  современные подходы к анализу, планированию и организации 

образовательного и воспитательного процесса в высшей школе; 

уметь: выявлять структуры и особенностей дискурса философских и 

специально-научных традиций; конструировать и организовывать 

образовательный процесс в вузе; применять базовые основы иностранного 

языка в профессиональной сфере деятельности. 

иметь навыки: 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; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным 

работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; в области научной и научно-педагогической деятельности в 

образовательных учебных заведениях. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1 

Литература 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 
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Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2013. - 207 c. 

7. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. 

Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

383 c. 

8. Батурин, В.К. Философия науки: Учебное пособие. / В.К. Батурин. - 

М.: ЮНИТИ, 2015. - 303 c. 

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

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

10. 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.  

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

Котий, Н. А. Лукьянова.- М.: ДЕКОНТ +-ГИС: ЭКСМО, 2011-. Ч. 1.- 

2011.- 639 с. 

11. Практический курс английского языка. 1 курс [Текст]  : учеб. для 

вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 

2012. - 536 с. 

12. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Текст]  : workbook / S. 

Emsden-Bonfanti. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-ROM. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Биологический обязательный - ОВ 

Ответственный за модуль   Воробьев А.Л.,  Прокопов К.П.,  Китапбаева А.А. 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология 

беспозвоночных, зоология позвоночных, систематика растений,  

экология растений и животных, методика преподавания биологии, 

генетика, биология клетки, микробиология, биотехнология 

Содержание модуля Биотехнологические и генетические методы в селекции,  
Биологические ресурсы Казахстана,  Клеточная биология 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  основные современные методы биотехнологии – генетическое 

клонирование, генетическая трансформация, культура тканей при 

отдаленной гибридизации, получение удвоенных гаплоидов, направленных 

на повышение эффективности и ускорение селекционного процесса;  

биологические ресурсы, классификацию растительных ресурсов, основные 

группы сырьевых растений, ресурсы животного мира, обзор биологических 

ресурсов Казахстана. 

уметь: ориентироваться в научной и специальной литературе; пользоваться 

современными информационными системами и источниками информации; 

применять полученные теоретические знания и практические навыки в 

практике собственных исследований; 

иметь навыки: логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, интерпретация и обобщение 
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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; 

компетенции:  в вопросах биосоциальной сущности человека, общих 

законах развития природы и общества;  в вопросах экологической 

ответственности человека за последствия антропогенных воздействий;  в 

вопросах не соответствия научного и религиозного подходов к проблемам 

эволюции. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1, 2 

Литература 1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

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

2. Мамраев, Б. Б. Форсайт в области биотехнологии и биоиндустрии в 

Республике Казахстан [Текст]  : моногр. / Б. Б. Мамраев, М. М. 

Сартбаев, А. М. Акимбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 126 с. 

3. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика : 

оқулық. – Алматы : ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

4. Aydarbaeva D. K. and other Genetics [Текст]  : textbook. – Almaty: 

Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.-244 p. 

5. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

6. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

7. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

8. Гистология, эмбриология, цитология; ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 800 c. 

9. Ильин Д.А. Многоядерные макрофаги : моног. / Д.А.Ильин. – М.: 

«Наука» Новосибирск, -2011. – 74 с. 

10. Алиева И.Б., Киреев И.И. и др. Методы клеточной биологии, 

используемые в цитогенетике : Учебное пособие для проведения 

практических занятий по курсу «Цитогенетика». — М.: МГУ, 2010. — 

133 с. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Учение о растительности – DV 

Ответственный за модуль   Воробьев А.Л.,  Мырзагалиева А.Б.,  Игисинова Ж.Т. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

7 / 12 

Количество кредитов 7 (12) / 12 (20) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Ботаника, микробиология и вирусология, генетика, экология,  

латинский язык, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, 
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систематика растений,  экология растений и животных, методика 

преподавания биологии 

Содержание модуля Иммуногенетика,  Современное учение о растительности, Биология и 

экология лекарственных растений, Основы научно-исследовательской 

деятельности в направлении естественных наук, Рациональное 

использование биологических ресурсов, Биотехнология с основами 

растениеводства 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:   современные  направления иммунологии: иммунопатологию, 

молекулярную иммунологию, иммунологию эмбриогенеза, 

аллергологию, трансплантационную иммунологию, инфекционную 

иммунологию, иммунохимию, иммуноморфологию, 

нейроиммунологию; основные характеристики жизнедеятельности, 

внешнего и внутреннего строения растений, их онтогенетических и 

сезонных изменений, способы размножения и расселения, зависимости 

от условий обитания; научные представления о разнообразии 

растительного мира, об особенностях их строения, экологии и 

эволюции; 

уметь:   обосновать базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики, иммунологии, 

иммуногенетики, морфологические описания, зарисовки и коллекции 

растений и их частей, геоботанические описания растительных 

сообществ, проведение наблюдения в природе и в лаборатории; 

иметь навыки: 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; 

компетенции:  

-  знает особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экологию представителей 

растительности; 

- демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики, иммунологии, иммуногенетики; 

- демонстрирует современные представления об основах биотехнологии, 

генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1, 2 

Литература 1. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

2. Ярилин А.А. Иммунология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 748 с. 

3. Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. Иммунология. Атлас. — 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. — 624 с. 

4. Хаитов Р.М. Иммунология: Учебник. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. — 528 с. 

5. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

6. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

7. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 
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науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

8. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

9. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

10. Ресурсы лекарственных растений [Электронный ресурс] : моногр. / 

А. Б. Мырзагалиева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 316 с. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Специальный ботанический – SB 

Ответственный за модуль   Китапбаева А.А.,  Игисинова Ж.Т. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

7 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Ботаника, экология, фитоценология, история и методология биологии, 

клеточная биология 

Содержание модуля Биогеоценология,  Теоретическая биология 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  определение понятий биогеоценологии и типы взаимодействия 

между видами в биогеоценозе; представление о предметах и особенностях 

теоретической биологии, об основах теоретического подхода к 

биологическим явлениям и процессам; основные законы и аксиомы 

теоретической биологии; теоретические приемы биологии; 

уметь:  применять методы исследования для решения прикладных 

экологических задач; понимать и устанавливать отношения между широким 

спектром биологических  феноменов и фактов, применяя эти 

фундаментальные принципы и  решать широкий спектр биологических  

проблем и участвовать в  решении  неявных и нерешенных проблем; 

иметь навыки: 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; 

компетенции: понимание общей структуры дисциплины и связей между ее 

элементами, контекстуализировать (осмысливать) и интерпретировать 

новую информацию в сфере биологических наук и демонстрировать 

понимание формирования теорий и использования  методов  критического 

анализа. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

3 

Литература 1. Жумабекова Б.К. Биогеоценология : Учебное пособие. — Павлодар: 
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ПГПИ, 2011. — 237 стр. 

2. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

3. Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. Экологические 

основы природопользования; Дрофа - Москва, 2013. - 669 c. 

4. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

5. Номоконов Л.И. Общая биогеоценология. Ростов-на Дону: Изд. 

Ростовского ун-та, 1989, 456 с. 

6. Бауэр, Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр; Сост. и прим. Ю.П. 

Голикова; Вступ. ст. М.Э. Бауэр. - СПб.: Росток, 2013. - 352 c. 

7. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник для вузов / 

А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 2012. - 480 c. 

8. Жумабекова Б.К. Биогеоценология : Учебное пособие. — Павлодар: 

ПГПИ, 2011. — 237 стр. 

9. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

10. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Биологические исследования - BR 

Ответственный за модуль   Сапронова Е.А.,  Шарипханова А.С. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Введение в биологию,  цитология, ботаника, фитоценология, зоология, 

анатомия, физиология, микробиология, экология и др.биологические 

науки 

Содержание модуля Методика ботанических исследований,  История и методология 

биологии 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: историю и методологию биологии, организацию с использованием 

теоретических основ биологии,  необходимых  для  решения  научно-

исследовательских, научно-методических и организационно-управленческих 

задач в профессиональном пространстве. 

уметь: устанавливать отношения между широким спектром биологических  

феноменов и фактов, применяя эти фундаментальные принципы и  решать 

широкий спектр биологических  проблем и участвовать в  решении  неявных 

и нерешенных проблем; 

иметь навыки: 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; 

компетенции:  понимание общей структуры дисциплины и связей между ее 

элементами, контекстуализировать (осмысливать) и интерпретировать 

новую информацию в сфере биологических наук и демонстрировать 
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понимание формирования теорий и использования  методов  критического 

анализа. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

3 

Литература 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений. Учебное пособие / В.М. Басов, Т.В. Ефремова. - М.: Ленанд, 

2015. - 238 c. 

3. Благовещенская, Е. Ю. Фитопатогенные микромицеты. Учебный 

определитель / Е.Ю. Благовещенская. - М.: Ленанд, 2015. - 240 c. 

4. Лазаревич, С. В. Ботаника / С.В. Лазаревич. - М.: ИВЦ Минфина, 

2012. - 480 c. 

5. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений. Учебное пособие / В.М. Басов, Т.В. Ефремова. - М.: Ленанд, 

2015. - 238 c. 

6. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. 

В. Круглов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 290 с 

7. История и методология биологии: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. Н. 

В. Овчарова, Т. А. Терехина]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 230 с. 

8. Канке, В.А. История, философия и методология естественных наук: 

Учебник для магистров / В.А. Канке. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 505 c. 

9. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического исследования 

система методов биологии / И. Т. Фролов. - Москва: Изд-во ЛКИ, 

2013. - 288 с. 

10. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. 

Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

383 c. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Учение о животных – San 

Ответственный за модуль   Воробьев А.Л.,  Прокопов К.П., Китапбаева А.А.,  Игисинова Ж.Т. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

7 / 12 

Количество кредитов 7 (12) / 12 (20) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Ботаника,  зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, генетика, 

физиология, основы селекции, микробиология и вирусология, 

биотехнология, эволюционное учение, эмбриология, цитология 

Содержание модуля Иммунология,  Современное учение о животных, Практикум по 

редким животным на примере ВКО, Сохранение биоразнообразия и 

заповедное дело, Гидробиология и ихтиология, Методика полевых 

исследований по экологии животных 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:   строение и функции иммунной системы в норме и при 
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патологии, природу иммунитета, паразитизма и взаимоотношений 

паразита и растения-хозяина; основные виды размножения животных, 

морфо – физиологические и функциональные аспекты 

репродуктивных органов; сходства и различия морфологии и 

физиологии животных, современные представления эволюционных 

теорий; 

уметь:   анализировать научную литературу по проблемным вопросам 

современной иммунологии; использовать базовые знания в области 

биологии в жизненных ситуациях; понимать социальную значимость и 

уметь прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности; 

иметь навыки: 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; 

компетенции:  

- способностью и готовностью работать с научной литературой, 

анализировать информацию, вести поиск, превращать прочитанное в 

средство для решения профессиональных задач (выделять основные 

положения, следствия из них и предложения); 

 – способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и их 

экспериментальной реализации. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1, 2 

Литература 1. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

2. Ярилин А.А. Иммунология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 748 с. 

3. Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. Иммунология. Атлас. — 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. — 624 с. 

4. Хаитов Р.М. Иммунология: Учебник. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. — 528 с. 

5. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

6. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

7. Биотехнологические методы диагностики болезни животных. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

8. Нормальная физиология / Под ред. Э.Г.Улумбекова. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР – МЕД, 2010. - 687с 

9. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

10. Бродский А. К. Биоразнообразие [Текст]: учебник для ВПО / А. К. 

Бродский. - Москва: Академия ИЦ, 2012. - 207 с 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Специальный зоологический – SpecZoo 

Ответственный за модуль   Шарипханова А.С.,  Прокопов К.П. 

Тип модуля  МВОС 
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Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

7 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, эмбриология, 

цитология, гистология, генетика, экология 

Содержание модуля Зоогеография с основами экологии,  Биология размножения животных 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:   основные виды размножения животных, морфо – 

физиологические и функциональные аспекты репродуктивных 

органов; сходства и различия морфологии и физиологии животных, 

современные представления эволюционных теорий; 

уметь:   использовать базовые знания в области биологии в жизненных 

ситуациях; понимать социальную значимость и уметь прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности; 

иметь навыки: 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; 

компетенции:  проявлять экологическую грамотность и использовать 

базовые знания в области биологии в жизненных ситуациях; понимать 

социальную значимость и уметь прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности; использовать методы получения и работы 

с эмбриональными объектами.  

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

3 

Литература 1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

2. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

3. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: КМК. 

2008. – 580 с. 

4. Абдурахманов Г. М., Лопатин И. К., Исмаилов Ш. И. Основы 

зоологии и зоогеографии. - М.: Академия, 2001. - 496 с. 

5. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

6. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

7. Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. Экологические 

основы природопользования; Дрофа - Москва, 2013. - 669 c. 

8. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

9. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. Дауда, 

А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

Дата обновления 2018 г. 
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Название модуля и шифр Эволюция и методика исследований – ERM 

Ответственный за модуль   Китапбаева А.А.,  Шарипханова А.С. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Введение в биологию,  цитология, ботаника,  зоология 

беспозвоночных, зоология позвоночных, анатомия, физиология, 

микробиология, экология и др.биологические науки 

Содержание модуля Эволюция органического мира,  Методика полевых исследований по 

экологии животных 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:   теорию раскрытия, общие законы развития живой природы, где 

объектом ее исследования выступают не отдельные организмы и виды 

растений и животных, а живая природа в целом; историю и 

методологию биологии, организацию с использованием теоретических 

основ биологии,  необходимом  для  решения  научно-

исследовательских, научно-методических и организационно-

управленческих задач в профессиональном пространстве; 

уметь:   формировать представление об основных закономерностях, 

механизмах, движущих силах эволюционного процесса; определять и 

планировать научно-исследовательские   задачи,   научно-

методических  и организационно-управленческих задач с  учетом 

теоретических основ биологии; 

иметь навыки: 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; 

компетенции:  выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов.  

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

3 

Литература 1. Тимофеев-Ресовский, Н. В. Краткий очерк теории эволюции / Н.В. 

Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Воронцов, А.В. Яблоков. - М.: Наука, 2013. 

- 408 c. 

2. Жичинский, Ю. Бог и творение. Очерк теории эволюции / Ю. 

Жичинский. - М.: Библейско-богословский институт святого апостола 

Андрея (ББИ), 2014. - 980 c. 

3. Северцов, А. Н. Главные направления эволюционного процесса. 

Морфобиологическая теория эволюции: моногр. / А.Н. Северцов. - М.: 
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Либроком, 2012. - 138 c. 

4. Тыщенко, В. П. Введение в теорию эволюции / В.П. Тыщенко. - М.: 

КомКнига, 2010. - 242 c. 

5. Штеренберг М.И. Биоэволюция: Синтез научных и религиозных 

представлений о жизни : моногр. / М.И.Штеренберг. – М.: Волшебный 

фонарь, 2009. – 416 с. 

6. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / авт. 

Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; редкол.: 

А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. 

– 412 с. 

7. Малышев, В.В. Методы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова), 2014. — 86 с. 

8. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых 

животных в полевых условиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. 

9. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

10. Шварц, С. С. Эволюционная экология животных: Экологические 

механизмы эволюционного процесса / С.С. Шварц. - Москва: Мир, 

2016. - 200 c. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Научно-мировозренческий – NM 

Ответственный за модуль   Шарипханова А.С., Садыкова С.Т. 

Тип модуля  МВВК 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

5 

Количество кредитов 5 (9) 

Форма обучения Очная  

Семестр 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, 

математика, казахский язык (уровни владения В1, В2) 

Содержание модуля Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия, Деловой 

казахский язык 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: основы казахстанской модели как примера общественно-

политической стабильности Республики Казахстан;  историю и тенденцию 

развития культуры народа Республики Казахстан; методологию научных 

исследований, путей планирования и организации исследований; 

уметь: применять теоретических знаний в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин, в ситуациях мировоззренческого выбора, 

понимать суть этнических факторов мировых и региональных политических 

процессов; проводить и планировать научные исследования; 

иметь навыки: 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; 
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компетенции: 

- овершенствование навыков во всех видах речевой деятельности (письмо, 

говорение, аудирование и чтение) на государственном языке для решения 

задач профессиональной коммуникации.; 

- владение терминологией в области научных исследований, проектной 

деятельности и планирования эксперимента, 

- способность самостоятельно изучать новые методы планирования 

эксперимента и специализированное программное обеспечение. 

- умение выбирать план эксперимента исходя из имеющихся возможностей 

и целей эксперимента 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового контроля Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

2 

Литература 1. Введение в экологический мониторинг : Учебное пособие. / Перм. 

гос. ун-т. - Пермь, 2009. - 178 c. 

2. Егоренков, Л.И. Охрана окружающей среды: Учебное пособие / Л.И. 

Егоренков. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Коробкин, В.И. Экология и охрана окружающей среды: Учебник / 

В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - М.: КноРус, 2013. - 336 c. 

4. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

5. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

6. Мамырбекова, Г. М. Қазақ тілі [Текст]  : тереңдетілген деңгейге 

арналған / Г. М. Мамырбекова. - Алматы : "LEM"  баспасы, 2013. - 176 

бет.   

7. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс бөлімі 

студентеріне арналған оқу құралы / Ғ. Д. Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 166 бет.  

8. Қазақ тілі. В2 ортадан жоғары деңгей [Текст]  : оқулық / А. К. 

Балабеков [және т. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2012. - 

240 бет.+CD-ROM. 

9. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық минимумы [Текст]  

:  В1 орта деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. З. С. Күзекова [жәнет. б.]. - 

Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2011. - 54 бет.  

10. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық минимумы 

[Текст]  :  В2 ортадан жоғары деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. З. С. 

Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2011. - 

108 бет. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Исследовательский – Is 

Ответственный за модуль   Китапбаева А.А. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

3 

Количество кредитов 3 (14) 

Форма обучения Очная  

Семестр 4 
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Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Современное учение о растительности,   Методика ботанических 

исследований, Современное учение о животных,  Методика полевых 

исследований по экологии животных 

Содержание модуля Исследовательская практика 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  определения растений и животных, их географическую 

приуроченность, экологию, жизненные формы растений, 

систематическое положение живых видов, представление о 

растительном покрове исследуемой территории и распределении 

животных согласно зональности, редкие и охраняемые виды растений 

и животных. 

уметь:  наблюдать и изучать растения на месте их произрастания для 

того, чтобы практически убедиться в единстве растительного 

организма и условий его существования; сбор полевого материала с 

использованием различных методик по теме магистерской 

диссертации. 

иметь навыки:  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; 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования;  владеть 

практическими навыками и опытом профессиональной деятельности по 

обучаемой специальности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за отчет. 

Форма итогового контроля Отчет 

Продолжительность 

модуля 

4 (12 недель) 

Литература 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное пособие 

для студентов биологических специальностей ун-тов / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и развития : 

Словарь терминов по биологии размножения и развития / А.А. 

Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 2012. – 184 с. 

6. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

7. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

8. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. Дауда, 

А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

9. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 
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пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

10. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 с.  

11. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

12. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

13. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений / 

В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 c. 

14. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. - 488 c. 

15. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / авт. 

Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; редкол.: 

А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. 

– 412 с. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Педагогический – Р 

Ответственный за модуль   Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т.,  Дергачева Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж., 

Китапбаева А.А. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

3 

Количество кредитов 3 (3) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология 

Содержание модуля Педагогическая практика 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  основные методики и технологии в педагогике и психологии 

высшей школы, средства  и системы обучения студентам; 

уметь:   моделировать учебно-воспитательный процесс, прогнозировать 

результаты; использовать учебно-лабораторное и иное оборудование в 

образовательном процессе по биологии; осуществлять научно-

исследовательскую  и методическую работу, на практике применять знания в 

области научной организации и охраны труда; 

иметь навыки:  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; 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; уметь вести 

дискуссию и преподавать основы биологии; заниматься просветительской 

деятельностью среди населения с целью повышения уровня биолого-

экологической грамотности общества.  

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за отчет. 
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Форма итогового контроля Отчет 

Продолжительность 

модуля 

3 (3 недели) 

Литература 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2013. - 207 c. 

7. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по 

напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 

c. 

8. Проблемы биологии и биологического образования в 

педагогических вузах : материалы IX Всероссийской научно-

практической конф. с международным участием (Новосибирск, 26-27 

марта 2015 г.) / [редкол.: А. В. Сахаров, Л. А. Ишигенова, О. Б. 

Макарова] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 160 

с. 

9. Методика преподавания биологии : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [М.А.Якунчев, О.Н.Волкова, О.Н.Аксенова и др.] ; под ред. 

М.А.Якунчева. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — 320 

с. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Производственный - PRO 

Ответственный за модуль   Китапбаева А.А. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

2 

Количество кредитов 2 (5) 

Форма обучения Очная  

Семестр 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Практикум по редким видам животных на примере ВКО, сохранение 

биоразнообразия заповедное дело, гидробиология и ихтиология, 

методика полевых исследований по экологии животных, биология и 

экология лекарственных растений, основы научно-исследовательской 

деятельности в направлении естественных наук, рациональное 

использование биологических ресурсов, биотехнология с основами 

растениеводства 

Содержание модуля Производственная практика 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  определения растений и животных, их географическую 
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приуроченность, экологию, жизненные формы растений, 

систематическое положение живых видов, представление о 

растительном покрове исследуемой территории и распределении 

животных согласно зональности, редкие и охраняемые виды растений 

и животных. 

уметь:  наблюдать и изучать растения на месте их произрастания для 

того, чтобы практически убедиться в единстве растительного 

организма и условий его существования; сбор полевого материала с 

использованием различных методик по теме магистерской 

диссертации. 

иметь навыки:  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; 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования;  владеть 

практическими навыками и опытом профессиональной деятельности по 

обучаемой специальности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за отчет. 

Форма итогового контроля Отчет 

Продолжительность 

модуля 

2 (5 недель) 

Литература 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное пособие 

для студентов биологических специальностей ун-тов / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и развития : 

Словарь терминов по биологии размножения и развития / А.А. 

Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 2012. – 184 с. 

6. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

7. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

8. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: КМК. 

2008. – 580 с.  

9. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

10. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

11. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений / 

В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 c. 

12. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 
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2012. - 488 c. 

13. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / авт. 

Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; редкол.: 

А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. 

– 412 с. 

14. Гольд З.Г., Гольд В.М Общая гидробиология: учебно–

методическое пособие / З.Г. Гольд, В.М. Гольд. – 2-е изд., перераб. – 

Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2013. 

15. Смирнов Н.Н. Историческая экология пресноводных зооценозов: 

книга предназначена для экологов, гидробиологов, зоологов, 

лимнологов / Н. Н. Смирнов. – М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2010. – 225 с. 

16. Исследования океанов и морей / М-во природных ресурсов и 

экологии РФ, Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Государственный 

океанографический ин-т ; под ред. В.Ф. Комчатова ; рец.: Б.Н. 

Филюшкин, В.С. Красюк. – М.: Артифекс, 2009. – 340 м. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Научно-исследовательский – NI 

Ответственный за модуль   Научные руководители кафедры биологии 

Тип модуля  ДМ ( Модуль научно-исследовательской работы) 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

7 / 4 

Количество кредитов 7 (32) / 4 (18) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1-3 / 1, 2 

Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Весь комплекс дисциплин 

Содержание модуля Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации,  Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта, включая выполнение магистерского проекта 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  теоретические знания, полученные во время аудиторных 

занятий, учебных практик, профессиональные умения и навыки сбора 

необходимого материала для написания выпускной квалификационной 

работы по основным дисциплинам. 

уметь:  применять полученные теоретические, 

общепрофессиональные знания и методы современной биологии на 

практике; определять уровень своей фундаментальной и специальной 

подготовки, совершенствовать умения и навыки по проведению 

научных исследований; 

владеть навыками:  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; 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования;  владеть 

практическими навыками и опытом профессиональной деятельности по 

обучаемой специальности. 
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Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех требований по составляющим компонентам в соответствии с 

силлабусом и положительная оценка за отчет. 

Форма итогового контроля Отчет 

Продолжительность 

модуля 

1-3 (14 недель) / 1, 2 (8 недель) 

Литература 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное пособие 

для студентов биологических специальностей ун-тов / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и развития : 

Словарь терминов по биологии размножения и развития / А.А. 

Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 2012. – 184 с. 

6. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

7. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

8. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. Дауда, 

А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

9. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

10. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 с.  

11. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

12. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

13. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений / 

В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 c. 

14. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. - 488 c. 

15. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / авт. 

Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; редкол.: 

А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. 

– 412 с. 

Дата обновления 2018 г. 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации 

Ответственный за модуль   Китапбаева А.А. 

Тип модуля  МИГА 

Уровень модуля МА 

Количество часов в 

неделю 

4 

Количество кредитов 4 (15) 

Форма обучения Очная  

Семестр 4 / 2 
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Количество обучающихся По факту 

Пререквизиты модуля Весь комплекс дисциплин 

Содержание модуля Комплексный экзамен,  Оформление и защита магистерской 

диссертации,  Оформление и защита магистерского проекта 

Результаты обучения На государственном экзамене магистранты должны показать знания по 

всем разделам программы; четко, грамотно и логично излагать 

программный материал; продемонстрировать прочные знания о 

механизмах протекания природных процессов. В магистерской 

диссертации систематизируются, закрепляются и расширяются 

теоретические знания выпускников. 

Ответ на каждый вопрос государственного экзамена должен содержать 

развёрнутые сведения, показывающие общую и детальную 

осведомлённость выпускника и его готовность применить полученные 

знания на практике. В магистерской диссертации отражаются знания и 

навыки, полученные в процессе обучения и в ходе самостоятельного 

научного исследования, а также обобщаются результаты научно-

исследовательской работы. 

В ходе государственного экзамена магистранты обязаны показать не 

только теоретическое знание материала, но и практические знания по 

всем разделам но и самостоятельно анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов полученных при выполнении магистерской диссертации. 

При ответе на конкретный вопрос при сдаче государственного 

экзамена и при защите магистерской диссертации выпускник должен 

продемонстрировать понимание места частного вопроса в общей 

системе биологических знаний. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является сдача всех 

текущих экзаменов с 1 по 2 курсы и всех видов практик. 

Форма итогового контроля Комплексный экзамен 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Продолжительность 

модуля 

4 / 2 

Дата обновления 2018 г. 
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Модуль атауы мен шифры Жалпы ғылыми  - ON 

Модульге жауапты адам Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т.,  Дергачева Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж.,  
Сейтембетов Е.Ж., Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Модуль типі (блокатауы) ООбМ 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 8 

Кредит саны 8 (14) 

Оқу түрі Іштей бөлім 

Семестр 1 

Студенттер саны Факт бойынша 

Модуль пререквизиттері Философия, социология-политология,  білім беру және педагогикалық 

практика, Шетел тілі (меңгеру деңгейлері В1, В2) 

Модуль мазмұны Шетел тілі (кәсіби), Тарих  және философия ғылымдары, Педагогика, 

Психология 

Оқыту нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар білу қажет 

білу:  қазіргі заманауй зерттеулердің негізгі ұғымдары, принциптері мен 

бағыттары;  философия тұрғысынан әлемнің ғылыми бейнесі; жоғары білім 

берудің педагогикасы мен психологиясының әдістемелік және теориялық 

негіздері, жоғары білім берудегі тәрбие және тәрбие үрдісін талдау, 

жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи тәсілдері; 

Істей алуы тиіс:  Философиялық және арнайы-ғылыми дәстүрлердің 

дискурсы құрылымын және ерекшеліктерін анықтау; университетте оқу 

үдерісін жобалау және ұйымдастыру; Шетел тілінің негіздерін кәсіби 

қызметте қолдану. 

Дағдылана білу: эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларын және 

қоршаған ортаның факторларын және антропогендік факторлардың әсерін 

зерттеуде биологиялық, пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі 

әдістерді қолдану арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен 

алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау. тірі 

жүйелерді дамыту туралы жүйе; 

Құзіреттілік:  білімді үнемі жаңартып отыру, кәсіби дағдылар мен 

қабілеттерді кеңейту жолдарында; командада жұмыс істей білу, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; білім беру 

мекемелерінде ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласындағы. 

Кредитті алу талаптары Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу жоспарына 

сәйкес компоненттерге қойылатын барлық талаптарды орындау және 

емтиханға оң баға беру болып табылады . 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан(тест) 

Модуль ұзақтығы 1 

Әдебиет 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология және педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2013. - 207 c. 
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7. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. 

Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

383 c. 

8. Батурин, В.К. Философия науки: Учебное пособие. / В.К. Батурин. - 

М.: ЮНИТИ, 2015. - 303 c. 

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

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

10. 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.  

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

Котий, Н. А. Лукьянова.- М.: ДЕКОНТ +-ГИС: ЭКСМО, 2011-. Ч. 1.- 

2011.- 639 с. 

11. Практический курс английского языка. 1 курс [Текст]  : учеб. для 

вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 

2012. - 536 с. 

12. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Текст]  : workbook / S. 

Emsden-Bonfanti. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-ROM. 

Жаңартылды 2017 г. 

Модуль атауы мен шифры Биологияның қазіргі заманғы бағыттары - SNB 

Модульге жауапты адам Воробьев А.Л.,  Прокопов К.П.,  Китапбаева А.А. 

Модуль типі (блокатауы) ОМС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Очная  

Семестр 1, 2 

Студенттер саны По факту 

Модуль пререквизиттері Биология, латын тілі, Қазақстан тарихы, омыртқасыздардың 

зоологиясы, омыртқалы жануарлардың зоологиясы, өсімдік жүйесі, 

өсімдік және жануарлар экологиясы, биология, генетика, 

микробиология, биотехнологияны оқыту әдістемесін енгізу 

Модуль мазмұны Өсімдіктегі биотехнологиялық және генетикалық әдістер, 

Қазақстанның биологиялық ресурстары, эволюциялық биология 

Оқыту нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар білу қажет 

білу:   биотехнологияның негізгі заманауи әдістері - генетикалық клондау, 

генетикалық трансформация, қашықтан будандастыру арқылы мата 

мәдениеті, өнімділікті арттыруға және өсіру процесін жылдамдатуға 

бағытталған еселенген гаплоидтарды алу; биологиялық ресурстар, өсімдік 

ресурстарының классификациясы, шикізат өсімдіктерінің негізгі топтары, 

жануарлар дүниесінің ресурстары, Қазақстанның биологиялық ресурстарына 

шолу. 

Істей алуы тиіс:  ғылыми және арнайы әдебиеттерге бағдарлану; заманауи 

ақпараттық жүйелер мен ақпараттық көздерді қолдануға; алған теориялық 

білімдерін және практикалық дағдыларын өздерінің зерттеу тәжірибесінде 

қолдануға; 

Дағдыларға ие болу:  эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларын және 

қоршаған ортаның факторларын және антропогендік факторлардың әсерін 

зерттеуде биологиялық, пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі 

әдістерді қолдану арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен 

алынған мәліметтерді жинау, тірі жүйелерді дамыту туралы талдау, түсіндіру 

және қорытындылау 

құзреттілік:   адамның биосаулық мәні, табиғат пен қоғам дамуының жалпы 

заңдары туралы; антропогендік әсердің әсер етуі үшін адамның экологиялық 
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жауапкершілігіне қатысты мәселелерде; эволюция проблемаларына ғылыми 

және діни көзқарастардың сәйкес келмеуі мәселелері. 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 1, 2 

Әдебиет 1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

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

2. Мамраев, Б. Б. Форсайт в области биотехнологии и биоиндустрии в 

Республике Казахстан [Текст]  : моногр. / Б. Б. Мамраев, М. М. 

Сартбаев, А. М. Акимбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 126 с. 

3. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика : 

оқулық. – Алматы : ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

4. Aydarbaeva D. K. and other Genetics [Текст]  : textbook. – Almaty: 

Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.-244 p. 

5. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

6. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

7. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

8. Тимофеев-Ресовский, Н. В. Краткий очерк теории эволюции / Н.В. 

Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Воронцов, А.В. Яблоков. - М.: Наука, 2013. 

- 408 c. 

9. Жичинский, Ю. Бог и творение. Очерк теории эволюции / Ю. 

Жичинский. - М.: Библейско-богословский институт святого апостола 

Андрея (ББИ), 2014. - 980 c. 

10. Северцов, А. Н. Главные направления эволюционного процесса. 

Морфобиологическая теория эволюции: моногр. / А.Н. Северцов. - М.: 

Либроком, 2012. - 138 c. 

Жаңартылды 2017 г. 

Модуль атауы мен шифры Экологиялық-фитоценотикалық - EPh 

Модульге жауапты адам Шарипханова А.С.,  Мырзагалиева А.Б. 

Модуль типі (блокатауы) МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 6 (10) 

Оқу түрі Очная  

Семестр 1, 2 

Студенттер саны По факту 

Модуль пререквизиттері Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, 

математика, экология, фитоценология 

Модуль мазмұны Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау 

Оқыту нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар білу қажет 

Білуі тиіс: ғылыми-практикалық биологиялық әртүрліліктің 

тұжырымдамалық аппараты; биологиялық әртүрлілік бойынша ғылыми 

ұйымдардың және зерттеулердің негіздері; биоәртүрлілікті зерттеу әдістері 

мен әдістерін жіктеу; биологиялық ресурстар, өсімдік ресурстарын 

классификациялау, шикізат ресурстарының негізгі топтары, жануарлар 

дүниесі ресурстары, Қазақстанның биологиялық ресурстарына шолу. 

Істей алуы тиіс:  Экономикалық пайдалы түрлерді анықтау және олардың 

қорларын айқындау үшін аймақтық флора, фауна мен өсімдіктерді зерттеу; 
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өсімдіктер мен жануарлар қорларының әртүрлі топтарын пайдалану 

нормаларын анықтау және негіздеу, табиғи ресурстарды орнықты 

пайдалануды экологиялық тұрғыдан оңтайландыру шаралары 

Дағдылануы тиіс:  эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларын және 

қоршаған ортаның факторларын және антропогендік факторлардың әсерін 

зерттеуде биологиялық, пәнаралық білім, әдістер мен ақпаратты ұсынудың 

әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, аргументтерді көтермелеу және қорғау 

жолымен алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және жинақтау; 

логикалық, аналитикалық, тірі жүйелерді дамыту; 

Құзіреттілік: 

- өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті; 

- өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңызын іске асыру, 

олардың кәсіби қызметіне жоғары ынталандыру мүмкіндігі; 

- философия, негізгі заңдар мен жаратылыстану ғылымдары әдістерінің 

негізгі ережелерін білу негізінде әлемнің қазіргі заманғы ғылыми бейнесі 

туралы ережелерін меңгеру. 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Қорытынды бақылау түрі Экзамен (тест) 

Модуль ұзақтығы 1, 2 

Әдебиет 1. Введение в экологический мониторинг : Учебное пособие. / Перм. 

гос. ун-т. - Пермь, 2009. - 178 c. 

2. Егоренков, Л.И. Охрана окружающей среды: Учебное пособие / Л.И. 

Егоренков. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Коробкин, В.И. Экология и охрана окружающей среды: Учебник / 

В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - М.: КноРус, 2013. - 336 c. 

4. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

5. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

6. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

7. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

8. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

Жаңартылды 2017 г. 

Модуль атауы және 

шифры 
Арнайы ботаникалық - SpecBot 

Модульге жауапты Игисинова Ж.Т.,  Шарипханова А.С. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Ботаника, генетика, өсімдіктердің жүйелеуі 

Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы, жасушалық биология 

Модуль мазмұны Өсімдіктерді өсіру биологиясы, өсімдіктердің салыстырмалы 

морфологиясы және эволюциялық дамуы 
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Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:   өмірлік белсенділіктің негізгі сипаттамалары, 

өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылымы, олардың онтогенетикалық 

және маусымдық өзгеруі, көбею және реттеу жолдары, мекендеу 

ортасының жағдайларына тәуелділігі; өсімдік әлемінің алуантүрлілігі 

туралы ғылыми идеялар, олардың құрылымының ерекшеліктері, 

экология және эволюция; өсімдік жамылғысы туралы фитосанитарлық 

және өсімдіктер кешенді интеграцияланған жүйесі, антропогендік 

әсердің әсерімен динамикалық процестердің заманауи концепциялары. 

істей алуы тиіс:  морфологиялық сипаттамаларды анықтайды, 

өсімдіктер мен олардың бөліктерін жинайды және жинайды; өсімдік 

қауымдастықтарының геоботаникалық сипаттамаларын жасауға; 

табиғатта және зертханада бақылау жүргізеді. 

қалыптасқан дағдысы болуы керек:  эволюциялық ғылымның 

негізгі проблемаларын және қоршаған ортаның факторларын және 

антропогендік факторлардың әсерін зерттеуде биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі әдістерді қолдану 

арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау. тірі 

жүйелерді дамыту туралы; 

құзыреттері:  өсімдіктердің морфологиясы, экологиясы, көбеюі және 

географиялық таралуы ерекшеліктерін біледі, табиғатта және адамның 

экономикалық қызметінде олардың рөлін түсінеді, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын дербес жүзеге асыра алады, жаратылыстану-ғылыми 

эксперимент жасай алады, ғылыми және кәсіби мәселелерді шешу 

үшін ақпараттық технологияларды қолдана алады, зертханалық және 

далалық зерттеулер. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу жоспарына 

сәйкес компоненттерге қойылатын барлық талаптарды орындау және 

емтиханға оң баға беру болып табылады. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 3 

Әдебиеттер 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное пособие 

для студентов биологических специальностей ун-тов / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и развития : 

Словарь терминов по биологии размножения и развития / А.А. 

Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 2012. – 184 с. 

Жаңартылған уақыты 2017 ж. 

Модуль атауы және 

шифры 
Тереңдетілген биологияны оқыту технологиялары – TPB 

Модульге жауапты Китапбаева А.А.,  Игисинова Ж.Т. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 
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Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Биология, микробиология, биологияны оқыту әдістемесі, тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Модуль мазмұны Жасушалық биология, биологияны оқытудағы педагогикалық 

технологиялар 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:  соңғы ғылыми жетістіктерді ескере отырып, барлық 

тірі ағзалардың құрылымдық және функционалдық 

ерекшеліктерін ескере отырып, биологияны оқытудағы жалпы 

теориялық және технологиялық негіздер; 

істей алуы тиіс:  оқу үрдісін модельдеу, нәтижелерді болжау; 

оқу үрдісінде биологиядағы оқу-зертханалық және басқа 

жабдықтарды пайдалану; ғылыми-зерттеу және әдістемелік 

жұмыстарды орындауға, іс жүзінде ғылыми ұйымдастыру және 

еңбекті қорғау саласындағы білімді қолданады; 

қалыптасқан дағдысы болуы керек:  эволюциялық ғылымның 

негізгі проблемаларын және қоршаған ортаның факторларын 

және антропогендік факторлардың әсерін зерттеуде биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі әдістерді қолдану 

арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау. тірі 

жүйелерді дамыту туралы; 

құзыреттері:  интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, физикалық 

және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдірудің 

перспективті бағыттарын құру және жүзеге асыру; талқылау 

жүргізуге және биология негіздерін үйретуге; қоғамның 

биологиялық және экологиялық сауаттылығын арттыру 

мақсатында халық арасында білім беру қызметін жүзеге асырады. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 

жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптарды орындау және емтиханға оң баға беру болып 

табылады. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 3 

Әдебиеттер 1. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2011.-260 бет. 

2. Гистология, эмбриология, цитология; ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

800 c. 

3. Ильин Д.А. Многоядерные макрофаги : моног. / Д.А.Ильин. – 

М.: «Наука» Новосибирск, -2011. – 74 с. 

4. Алиева И.Б., Киреев И.И. и др. Методы клеточной биологии, 

используемые в цитогенетике : Учебное пособие для проведения 

практических занятий по курсу «Цитогенетика». — М.: МГУ, 

2010. — 133 с. 

5. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник для 

вузов / А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 

2012. - 480 c. 

6. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 
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7. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. 

- Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

8. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - 

СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - 

М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

11. Проблемы биологии и биологического образования в 

педагогических вузах : материалы IX Всероссийской научно-

практической конф. с международным участием (Новосибирск, 

26-27 марта 2015 г.) / [редкол.: А. В. Сахаров, Л. А. Ишигенова, 

О. Б. Макарова] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2015. - 160 с. 

12. Методика преподавания биологии : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / [М.А.Якунчев, О.Н.Волкова, О.Н.Аксенова и 

др.] ; под ред. М.А.Якунчева. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. — 320 с. 

Жаңартылған уақыты 2017 ж. 
Модуль атауы және 

шифры 
Зооэкологиялық – ZE 

Модульге жауапты Шарипханова А.С.,  Прокопов К.П. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1, 2 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Физика, Биофизика, Адам биологиясы, Адам физиологиясы, 

Цитология, Гистология, Генетика, Молекулалық биология, Экология, 

Омыртқасыздар зоологиясы, Омыртқалы зоология 

Модуль мазмұны Жануарларды бейімдеу және бейімдеу негіздерімен экологиялық 

физиология 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

Біліуі тиіс: құрылымның негізгі ерекшеліктері, метаболизмі, 

репродукцияның заңдылықтары, жасушалық мамандануы, жасуша циклі 

және оны реттеу, реттеу механизмдері және тұтастық жасушалық реакцияны 

қамтамасыз ету жолдары; мониторинг және оның түрлері, қорғалатын 

табиғи аумақтардың түрлерi, Қазақстанның Қызыл кiтабына енгiзiлген 

жануарлардың түрлерi. 

 істей алуы тиіс: қоршаған ортаның факторларынан организмнің 

морфологиялық құрылымын қалыптастыру, халықтың жасын, жынысы мен 

мөлшерін анықтауды, халықтың мөлшерін есептеуге, тамақтану мен 

тамақтану интеропуляциясын және жеке тұлғалардың өзара қарым-

қатынастарын белгілеуді, өсімдіктің табиғатын және ағзаның даму сатысын 

анықтауды, қоршаған ортаның факторларын анықтауды, түрлердің әртүрлі 

экологиялық факторларға толеранттылығын белгілеу, түрлердің өмір сүру 

кестесін құру; 

 қалыптасқан дағдысы болуы керек: эволюциялық ғылымның негізгі 

проблемаларын және қоршаған ортаның факторларын және антропогендік 

факторлардың әсерін зерттеуде биологиялық, пәнаралық білімдерді, 
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әдістерді және әртүрлі әдістерді қолдану арқылы дәлелдерді көтермелеу 

және қорғау жолымен алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және 

қорытындылау. тірі жүйелерді дамыту туралы; 

құзыреттері:  іргелі мәселелерді айқындайды, міндеттерді белгілейді және 

қазіргі заманғы жабдықтар мен компьютерлерді қолдану арқылы 

мамандандырылған міндеттерді шешудегі зертханалық биологиялық 

зерттеулерді жүзеге асырады, жұмыс сапасына және нәтижелердің ғылыми 

сенімділігіне жауап береді. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу жоспарына 

сәйкес компоненттерге қойылатын барлық талаптарды орындау және 

емтиханға оң баға беру болып табылады. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 1, 2 

Әдебиеттер 1. Нормальная физиология / Под ред. Э.Г.Улумбекова. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР – МЕД, 2010. - 687с 

2. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

3. Ботаника и физиология растений. Учебное пособие. - Москва: 

Высшая школа, 2015. - 432 c. 

4. Максимов, Н.А. Краткий курс физиологии растений / Н.А. 

Максимов. - М.: ЁЁ Медиа, 2016. - 933 c. 

5. Петрийчук Н. Д. Основы адаптологии [Текст] : монография / Н. Д. 

Петрийчук. - Москва : Библио-Глобус, 2017. – 234 с. 

6. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

7. Биотехнологические методы диагностики болезни животных. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

8. Нормальная физиология / Под ред. Э.Г.Улумбекова. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР – МЕД, 2010. - 687с 

9. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

10. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и 

экологический мониторинг / А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. 

Шкуратник. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2010. - 640 c. 

11. Какарека, Э.В. Экологический мониторинг и экологическая 

экспертиза: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. 

Какарека, Н.С. Шевцова; Под ред. проф. М.Г. Ясовеев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 304 c. 

12. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг водных объектов: 

Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. – М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 152 c. 

Жаңартылған уақыты Ауызша, көрнекі, ішінара  іздеу, зерттеу. 

 

Модуль атауы және 

шифры 

Арнайы зоологиялық – SpecZoo 

Модульге жауапты Прокопов К.П. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы, 

эмбриология, цитология, гистология, генетика, экология 
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Модуль мазмұны Жануарлардың көбею биологиясы, Салыстырмалы морфология 

және жануарлардың эволюциялық дамуы 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:  жануарлар көбеюінің негізгі түрін, репродуктивті 

мүшелердің морфофизиологиялық және функционалдық 

аспектілерін, жануарлар морфологиясы мен физиологиясының 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, эволюциялық 

теориялардың заманауи көзқарастарын; 

істей алуы тиіс: жануарлардың морфологиялық және түрлік 

құрамын ажырата білу, сондай-ақ жойылып бара жатқан және 

жойылу қаупі бар түрлерді, методологиядағы жануарлар 

систематикасын, эволюцияның негізгі даму бағыттарын және 

морфофизиологиядағы негізгі таксондарды;  

қалыптасқан дағдысы болуы керек: жинау, анализ және 

талдау арқылы алынған мәліметтерді логикалық, 

аналитикалық, критикалық, концептуалды ойлау тұрғысынан 

дамытуы, биологиялық, пәнаралық білімді игеруі, 

эволюциялық ілімді зерттеу барысындағы әдістерді және 

ақпаратты әртүрлі тәсілмен жеткізе отырып, тірі жүйеге әсер 

ететін антропогенді факторларды және қоршаған орта 

факторларын қолдана отырып аргументтерді қорғауы: 

құзыреттері: жануарлардың таксономиялық бөлінуін анықтау, 

зоологиялық материалды тазалаудан өткізу, жарық 

микроскопымен жұмыс, жұмыс қорытындысының сызбалары 

және кескіндері, ғылыми және практикалық жұмыс барысында 

білімін қолдану, биоалуантүрлілікті сақтау аясында әртүрлі іс-

шараларға белсене қатысу. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Экзамен бағасы және силлабус бойынша компонентке 

қойылатын барлық талаптарды орындау модуль бойынша 

кредит алуға қойылатын талаптарға жатады. 

Қорытынды бақылау түрі Экзамен (тест) 

Модуль ұзақтығы 3 апта 

Әдебиеттер 1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 

2010. - 464 c. 

2. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

3. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

4. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

5. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – 

М.: КМК. 2008. – 580 с.  

6. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 c. 

7. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. 

Ижевск. 2011. 297 с. 

Жаңартылған уақыты 2017 ж. 

 

Модуль атауы және шифры Биологияның тарихы мен теориясы - ITB 

Модульге жауапты Игисинова Ж.Т., Шарипханова А.С. 

Модуль типі МВОС 
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Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Биологияға кіріспе, цитология, ботаника, зоология, 

анатомия, физиология, микробиология жіне т.б. 

биологиялық ғылымдар. 

Модуль мазмұны Теоретикалық биология, Биологияның тарихы мен  

методологиясы. 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс: ғылыми-зерттеу, ғылыми-методикалық және 

ұйымдастыру-басқару жұмыстарындағы  міндеттерді 

кәсіби түрде биологияның тарихы мен методологиясын, 

биологияның теоретикалық негіздерін қолдана отырып 

ұйымдастыруды; 

істей алуы тиіс: биологиялық феномендер мен фактілерді 

байланыстыра білуді, осы негізгі принциптерді қолдана 

отырып, кең ауқымды биологиялық проблемаларды шешуді 

және анық көрсетілмеген, шешімін таппаған мәселелерді 

шешуге қатысу;    

қалыптасқан дағдысы болуы керек: жинау, анализ және 

талдау арқылы алынған мәліметтерді логикалық, 

аналитикалық, критикалық, концептуалды ойлау 

тұрғысынан дамытуы, биологиялық, пәнаралық білімді 

игеруі, эволюциялық ілімді зерттеу барысындағы әдістерді 

және ақпаратты әртүрлі тәсілмен жеткізе отырып, тірі 

жүйеге әсер ететін антропогенді факторларды және 

қоршаған орта факторларын қолдана отырып аргументтерді 

қорғауы: 

құзыреттері: пәннің жалпы құрылымын және бөлшектері 

арасындағы байланысты түсінуі, биология ғылымының 

айналасындағы жаңа ұғымдарды интерпретациялауы, 

теориялардың қалыптасуын түсінгендігін көрсете алуы 

және критикалық анализ әдістерін қолдануы; 

Кредиттерді алуға қойылатын 

талаптар 

Экзамен бағасы және силлабус бойынша компонентке 

қойылатын барлық талаптарды орындау модуль бойынша 

кредит алуға қойылатын талаптарға жатады. 

Қорытынды бақылау түрі Экзамен (тест) 

Модуль ұзақтығы 3 

Әдебиеттер 1. Бауэр, Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр; Сост. и 

прим. Ю.П. Голикова; Вступ. ст. М.Э. Бауэр. - СПб.: 

Росток, 2013. - 352 c. 

2. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник 

для вузов / А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: 

МГУ, 2012. - 480 c. 

3. Жумабекова Б.К. Биогеоценология : Учебное пособие. — 

Павлодар: ПГПИ, 2011. — 237 стр. 

4. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 c. 

5. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. 
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Ижевск. 2011. 297 с. 

6. Горелов, Н. А. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 290 с 

7. История и методология биологии: учеб. пособие / АлтГУ 

; [сост. Н. В. Овчарова, Т. А. Терехина]. - Барнаул : Изд-во 

АлтГУ, 2014. - 230 с. 

8. Канке, В.А. История, философия и методология 

естественных наук: Учебник для магистров / В.А. Канке. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 505 c. 

9. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического 

исследования система методов биологии / И. Т. Фролов. - 

Москва: Изд-во ЛКИ, 2013. - 288 с. 

10. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология 

науки и техники: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. 

Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

11. Воронков, Ю.С. История и методология науки: Учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Ю.С. Воронков, А.Н. 

Медведь, Ж.В. Уманская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 489 c. 

12. Юсуфов, А.Г. История и методология биологии. / А.Г. 

Юсуфов, М.А. Магомедова. - М.: Высшая школа, 2003. - 

238 c. 

Жаңартылған күні 2017г. 

 

Модуль атауы және шифры Ғылыми- әлемдік көзқарас – NM 

Модульге жауапты Садыкова С.Т., Мырзагалиева А.Б. 

Модуль типі МBBK 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 5 

Кредиттер саны 5 (9) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Қазақ тілі (меңгеру деңгейі В1, В2), ботаника, зоология, 

биотехнология, ауылшаруашылық негіздері, физиология, 

генетика, математика 

Модуль мазмұны Ресми қазақ тілі, биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру 

және жоспарлау. 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс: ҚР саяси тұрақтылығы ретінде қазақстандық 

үлгі негіздері; ҚР халқының тарихы мен мәдениетінің 

қалыптасу, даму тенденциясын, ғылыми зерттеулердің 

методологиясын, зерттеулерді ұйымдастыру және 

жоспарлау жолдарын; 

істей алуы тиіс: әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді беруде 

теориялық білімдерін қолдануды, әлемдіккөзқарасты 

таңдауды, әлемдік және аумақтық саяси процесстер 

барысында этникалық факторлардың мәнін білуі,  ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау жолдарын;   

қалыптасқан дағдысы болуы керек: жинау, анализ және 
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талдау арқылы алынған мәліметтерді логикалық, 

аналитикалық, критикалық, концептуалды ойлау 

тұрғысынан дамытуы, биологиялық, пәнаралық білімді 

игеруі, эволюциялық ілімді зерттеу барысындағы әдістерді 

және ақпаратты әртүрлі тәсілмен жеткізе отырып, тірі 

жүйеге әсер ететін антропогенді факторларды және 

қоршаған орта факторларын қолдана отырып аргументтерді 

қорғауы: 

құзыреттері:  
-кәсіби коммуникация үшін және мәселелерді қазақ тілінде 

шешу үшін дағдыларды қалыптастыру 

-ғылыми зерттеулер аясында қолданылатын терминдерді 

білу, тәжірибе жасауды жоспарлай білу, 

-тәжірибе жасаудың жаңа әдістерімен танысу және арнайы 

программалық қамтамасыз ету, 

- бұрын қалыптасқан дағдыларды қолдана отырып, 

тәжірибе жасаудың жоспарын таңдай білу 

Кредиттерді алуға қойылатын 

талаптар 

Экзамен бағасы және силлабус бойынша компонентке 

қойылатын барлық талаптарды орындау модуль бойынша 

кредит алуға қойылатын талаптарға жатады. 

Қорытынды бақылау түрі Экзамен (тест) 

Модуль ұзақтығы 2 

Әдебиеттер 1. Мамырбекова, Г. М. Қазақ тілі [Текст]  : тереңдетілген 

деңгейге арналған / Г. М. Мамырбекова. - Алматы : "LEM"  

баспасы, 2013. - 176 бет.   

2. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс 

бөлімі студентеріне арналған оқу құралы / Ғ. Д. 

Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы", 2013. - 166 бет.  

3. Қазақ тілі. В2 ортадан жоғары деңгей [Текст]  : оқулық / 

А. К. Балабеков [және т. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу 

орталығы], 2012. - 240 бет.+CD-ROM. 

4. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық 

минимумы [Текст]  :  В1 орта деңгей. Жалпы меңгеру / 

құраст. З. С. Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық 

тестілеу орталығы], 2011. - 54 бет.  

5. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық 

минимумы [Текст]  :  В2 ортадан жоғары деңгей. Жалпы 

меңгеру / құраст. З. С. Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : 

[Ұлттық тестілеу орталығы], 2011. - 108 бет. 

6. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и 

систематике растений. Учебное пособие / В.М. Басов, Т.В. 

Ефремова. - М.: Ленанд, 2015. - 238 c. 

7. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии 

растений / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. 

- 352 c. 

8. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. - 488 c. 

9. Методы полевых экологических исследований : учеб. 

пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. 

Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – 
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Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 

10. Малышев, В.В. Методы научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 

— Воронеж : ВГЛТУ (Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 2014. 

— 86 с. 

11. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и 

охраняемых животных в полевых условиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 448 с. 

12. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / 

Н.В. Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: 

Академия, 2010. - 464 c. 

Жаңартылған уақыты 2017 ж. 

 

Модуль атауы және 

шифры 

 Педагогикалық– Р 

Модульге жауапты Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т.,  Дергачева Е.В., Тюлюпергенева 

Р.Ж., Китапбаева А.А. 

Модуль типі МП 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 (3) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Биологияны оқытуда педагогика, психология, педагогикалық 

технологиялар 

Модуль мазмұны Педагогикалық іс–тәжірибе 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:  жоғары білім берудің педагогикасы мен 

психологиясының негізгі әдістері мен технологиялары, 

студенттерді оқыту әдістері мен құралдары 

Істей алуы тиіс: оқу үрдісін модельдеу, нәтижелерді болжау; 

оқу үрдісінде биологиядағы оқу-зертханалық және басқа 

жабдықтарды пайдалану; ғылыми-зерттеу және әдістемелік 

жұмыстарды орындауға, іс жүзінде ғылыми ұйымдастыру және 

еңбекті қорғау саласындағы білімді қолданады; 

қалыптасқан дағдысы болуы керек: эволюциялық ғылымның 

негізгі проблемаларын және қоршаған ортаның факторларын 

және антропогендік факторлардың әсерін зерттеуде 

биологиялық, пәнаралық білім, әдістер мен ақпаратты ұсынудың 

әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, аргументтерді көтермелеу 

және қорғау жолымен алынған мәліметтерді жинау, талдау, 

түсіндіру және жинақтау; логикалық, аналитикалық, тірі 

жүйелерді дамыту туралы; 

 құзыреттері: интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, 

физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

жетілдірудің перспективті бағыттарын құру және жүзеге асыру; 

талқылау жүргізуге және биология негіздерін үйретуге; 

қоғамның биологиялық және экологиялық сауаттылығын 

арттыру мақсатында халық арасында білім беру қызметін жүзеге 
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асырады.  

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 

жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптардың орындалуы және есеп үшін оң баға болып 

табылады 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Есеп 

Модуль ұзақтығы 3 (3 апта) 

Әдебиеттер 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. 

Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2013. - 207 c. 

7. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие для аспирантов 

и магистрантов по напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - 

М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

8. Проблемы биологии и биологического образования в 

педагогических вузах : материалы IX Всероссийской научно-

практической конф. с международным участием (Новосибирск, 

26-27 марта 2015 г.) / [редкол.: А. В. Сахаров, Л. А. Ишигенова, 

О. Б. Макарова] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2015. - 160 с. 

9. Методика преподавания биологии : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / [М.А.Якунчев, О.Н.Волкова, О.Н.Аксенова и 

др.] ; под ред. М.А.Якунчева. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. — 320 с. 

Жаңартылған уақыты 2017 ж. 

 

Модуль атауы және 

шифры 
Зерттеушілік – Is 

Модульге жауапты Китапбаева А.А. 

Модуль типі МП 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 (14) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 4 

Білім алушылар саны Факт бойынша 

Модуль пререквизиттері Өсімдіктерді өсіру биологиясы, өсімдіктердің эволюциялық 

дамуының салыстырмалы морфологиясы, жануарлардың көбею 
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биологиясы, салыстырмалы морфологиясы және жануарлардың 

эволюциялық дамуы, биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру 

және жоспарлау 

Модуль мазмұны Зерттеушілік іс-тәжірибе 

Оқу нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистрант білуі қажет 

білуі тиіс:   өсімдіктер мен жануарларды анықтау, олардың 

географиялық жақындығы, экология, өсімдіктердің тіршілік 

формалары, тірі өсімдіктердің жүйелі орналасуы, зерттеу 

аймағының өсімдік жамылғысының тұжырымдамасы және 

аймақтарды бөлу, сирек кездесетін және қорғалатын өсімдіктер 

мен жануарлар түрлері. 

істей алуы тиіс: Өсімдіктер ағзасының бірлігін және оның өмір 

сүру жағдайларын іс жүзінде тексеру үшін өсімдіктерді өсіру 

алаңында бақылау және зерттеу; Магистрлік диссертация 

тақырыбы бойынша әртүрлі әдістерді қолдану арқылы далалық 

материалдарды жинау. 

қалыптасқан дағдысы болуы керек: логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық ойлау: биологиялық, 

пәнаралық білім, әдістер мен эволюциялық ғылымның негізгі 

мәселелерін зерттеудегі ақпараттың әртүрлі әдістерін қолдана 

отырып, аргументтерді көтермелеу және қорғау арқылы алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау, 

қоршаған орта факторларының және антропогендік тірі 

жүйелерді дамыту факторлары;  

құзыреттілігі: интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, 

физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

жетілдірудің перспективті бағыттарын құру және жүзеге асыру; 

Зерттеу саласында практикалық дағдылар мен кәсіби қызметтің 

тәжірибесі болуы керек. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 

жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптардың орындалуы және есеп үшін оң баға. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Есеп 

Модуль ұзақтығы 4 (12 апта) 

Әдебиеттер 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический 

словарь науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 

2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов 

[Текст] / А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - 

Талдыкорган : ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во 

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

2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное 

пособие для студентов биологических специальностей ун-тов / 

А.А. Присный. – М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и 

развития : Словарь терминов по биологии размножения и 

развития / А.А. Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 

2012. – 184 с. 
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6. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 

2010. - 464 c. 

7. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

8. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

9. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

10. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 с.  

11. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 c. 

12. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. 

Ижевск. 2011. 297 с. 

13. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии 

растений / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 

c. 

14. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. - 488 c. 

15. Методы полевых экологических исследований : учеб. 

пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. 

Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск 

: Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 

Жаңартылған уақыты 2017ж. 

 

 

Модуль атауы және 

шифры 
Ғылыми-зерттеушілік – NI 

Модульге жауапты Биология кафедрасының ғылыми жетекшілері 

Модуль типі МД (  Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі ) 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (32) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1-3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Барлық пәндер кешені 

Модуль мазмұны Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, соның ішінде 

магистрлік диссертация 

Оқу нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистрант білуі қажет 

білуі тиіс:   негізгі дәрежелер бойынша қорытынды біліктілік 

жұмысын жазу үшін қажетті материалдарды жинау, аудиторияда 

алынған теориялық білімдер, оқу тәжірибесі, кәсіби дағдылар 

және дағдылар. 

істей алуы тиіс:   алынған теориялық, жалпы кәсіби білім мен 

қазіргі заманғы биология әдістерін іс жүзінде қолдану; олардың 

іргелі және арнайы дайындық деңгейін анықтау, ғылыми 

зерттеулер жүргізуде олардың біліктілігін арттыру; 

қалыптасқан дағдысы болуы керек: логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық ойлау: биологиялық, 
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пәнаралық білім, әдістер мен эволюциялық ғылымның негізгі 

мәселелерін зерттеудегі ақпараттың әртүрлі әдістерін қолдана 

отырып, аргументтерді көтермелеу және қорғау арқылы алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау, 

қоршаған орта факторларының және антропогендік тірі 

жүйелерді дамыту факторлары; 

құзыреттілігі:    интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, 

физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

жетілдірудің перспективті бағыттарын құру және жүзеге асыру; 

Зерттеу саласында практикалық дағдылар мен кәсіби қызметтің 

тәжірибесі болуы керек. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 

жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптардың орындалуы және есеп үшін оң баға. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Есеп 

Модуль ұзақтығы 1-3 (14 апта) 

Әдебиеттер  1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический 

словарь науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 

2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов 

[Текст] / А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - 

Талдыкорган : ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во 

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

2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное 

пособие для студентов биологических специальностей ун-тов / 

А.А. Присный. – М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и 

развития : Словарь терминов по биологии размножения и 

развития / А.А. Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 

2012. – 184 с. 

6. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 

2010. - 464 c. 

7. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

8. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

9. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

10. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 с.  

11. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 c. 

12. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. 

Ижевск. 2011. 297 с. 

13. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии 

растений / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 

c. 
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14. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. - 488 c. 

15. Методы полевых экологических исследований : учеб. 

пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. 

Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск 

: Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 

Жаңартылған уақыты 2017 ж. 

 

 

Модуль атауы және 

шифры 

Қорытынды аттестация модулі 

Модульге жауапты   Китапбаева А.А. 

Модуль типі  МИГА 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 4 

Кредиттер саны 4 (15) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 4 

Білім алушылар саны дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері барлық пәндер кешені 

Модуль мазмұны Кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Оқу нәтижесі Мемлекеттік емтихан кезінде магистранттар бағдарламаның 

барлық бөлімдерінде білімді көрсетуі керек; бағдарламалық 

материалды нақты, сауатты және логикалық түрде көрсету; 

табиғи үрдістердің механизмі туралы мықты білімдерді 

көрсетеді. Магистрлік диссертацияда бітірушілердің теориялық 

білімдері жүйеленген, біріктірілген және кеңейтілген. 

мемлекеттік емтихан әрбір сұраққа жауап бітірушінің және 

тәжірибеде алған білімдерін қолдануға, оның дайын жалпы және 

егжей-тегжейлі хабардар болуын көрсетеді егжей-тегжейлі 

ақпаратты қамтуы болып табылады. оқыту барысында алған 

білімдері мен дағдыларын, оның кандидаттық диссертация және 

тәуелсіз ғылыми зерттеу барысында, сондай-ақ ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін қорытындылайды. 

мемлекеттік емтихан кезінде магистранттар материалдың 

теориялық білімдерін, сонымен қатар барлық бөлімдерде 

тәжірибелік білімдерін ғана емес көрсету үшін қажетті, сондай-

ақ өз бетінше қолжетімді ақпараттық мәселені төндіретін іргелі 

мәселелері ашады талдайды және өрісті орындауға, мамандану 

нақты проблемаларды шешуге зертханалық биологиялық 

зерттеулер, қазіргі заманғы жабдықтарды пайдаланып жатқан 

компьютерлік техника, жұмыс сапасы мен орындалу кезінде 

алынған нәтижелердің ғылыми негізділігі үшін жауапкершілікті 

көрсетеді аперистердің диссертациясы. 

Егер сіз белгілі бір сұраққа жауап берген кезде магистрлік 

диссертация бітірушінің мемлекеттік сараптама мен қорғауды 

қабылдау кезінде биологиялық білім жалпы жүйесінде жеке 

шығарылымының орнын түсіну көрсетуге тиіс. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша несиелер алу шарты барлық ағымдағы 

емтихандарды 1-ден 2 курстарға дейін және практиканың барлық 
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түрлерін тапсыру болып табылады. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Модуль ұзақтылығы 4 

Жаңартылған уақыты 2017 ж. 
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Name of the module and 

code 

General scientific  - ON 

Responsible for the module Zavalko N. A. A. Dyusenbaeva T., Dergacheva E. V., Telupilova R. J., 

Seitimbetov E. Zh., Abdrakhmanova T. M., Zhang, E. E. 

Module type ООбМ 

Module level МА 

Number of hours in a week 8 

Quantity of the credits 8 (14) 

Form of education intramural 

Semester 1 

Number of students on the fact 

Prerequisites of the module Philosophy, sociology-political science, educational and pedagogical 

practices, Foreign language (proficiency levels B1, B2) 

Module Contents Foreign language (professional), History and philosophy of science, 

Pedagogy, Psychology 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: basic concepts, principles and directions of modern research; 

scientific picture of the world from the point of view of philosophy; 

methodological and theoretical foundations of pedagogy and psychology of 

higher education, modern approaches to the analysis, planning and 

organization of educational process in higher education; 

be able to: identify the structure and characteristics of the discourse of 

philosophical and specially-scientific traditions; to design and organize the 

educational process in the University; to apply basic Foundation of a 

foreign language in the professional sphere of activity. 

Have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 

methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; 

competencies: in ways to ensure constant updating of knowledge, 

expansion of professional skills and abilities; to be able to work in a team, 

to correctly defend their point of view, to offer new solutions; in the field of 

scientific and scientific-pedagogical activities in educational institutions. 

Conditions for receiving the 

credits 

The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 

requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test). 

Module duration 1 

Literature 1. Aliev, S. V. Social pedagogy: textbook / A. V. Ivanov, S. V. Aliyev . - 

M.: Dashkov and K, 2013. - 424 c.  

2. Bezrukova, V. S. Pedagogy: textbook / V. S. Bezrukova. - PH: Phoenix, 

2013. - 381 c.  

3. Bordovskaya, N. In. Psychology and pedagogy: Textbook for 

universities. Third generation standard / N. In. Bordovskaya, S. I. Rozum.. - 

SPb.: Peter, 2013. - 624 c.  

4.  Dwayne Schultz, Sydney Ellen Schultz Modern history of psychology / 

Dwayne Schultz, Sydney Ellen Schultz.  New Humanities "Rouhani gear". 

100 new textbooks in the Kazakh language. - Astana: National translation 

Bureau., 2018. - 425 p.. 

 5. Stolyarenko, LD Psychology and pedagogy: Textbook. Academic course 

/ L. D. Stolyarenko, V. E. Stolyarenko. - Lyubertsy: Yurayt, 2015. - 509 c.  

6.  David G. Myers, Jean M., Tueni Social psychology / David G. Myers, 

Jean M., Theng. New Humanities "Rouhani gear". 100 new textbooks in the 
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Kazakh language. - Astana: National translation Bureau., 2018. - 688 p. 

7. Baghdasaryan, N. D. History, philosophy and methodology of science 

and technology: Textbook and workshop for undergraduate and graduate / 

N. D. Bagdasaryan, V. G. Gorokhov, P. Nazaretyan. - Lyubertsy: 

8. Johnson, D. a brief history of philosophy: From Socrates to Derrida // 

Modern humanitarian knowledge "Rouhani gear". 100 new textbooks in the 

Kazakh language. - Astana: National translation Bureau., 2018. - 216 p. 

9. Bonk, N. A. the Textbook of the English language [Text] : in 2 parts / N. 

A. Bonk, G. A. Cottier, N. A. Lukyanov. - M. : dekont+ GIS.-Part 1. - 2015. 

- 639 p.  

10. Bonk, N. A. English name : 2 h / N. A. Bonk, G. A. Cottier, N. A. 

Lukyanov. - M. : dekont+ GIS.- Part 2. - 2015. - 511 p. 3. Bonk, N. A. 

English name: 2 h / N. A. Bonk, G. A. Cottier, N. A. Lukyanov.- M.: 

DEKONT +-GIS: EKSMO, 2011-. Part 1.- 2011.- 639 p. 

 11.  Svetlana Ter-Minasova Language and intercultural communication / 

Svetlana Ter-Minasova is the New Humanities "Rouhani gear". 100 new 

textbooks in the Kazakh language. - Astana: National translation Bureau., 

2018. - 264 p. 

12. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Text] : workbook / S. 

Emsden-Bonfanti. - [b. m.]: Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-ROM. 

Date of updating 2018 e 

Name of the module and 

code 

Modern areas of biology – SNB 

Responsible for the module  Vorobiev A. L., Prokopov K. P., A. A. Kitapbayev 

Module type ОМС 

Module level МА 

Number of hours in a week 9 

Quantity of the credits 9 (15) 

Form of education intramural 

Semester 1, 2 

Number of students on the fact 

Prerequisites of the module Introduction to biology, Latin, history of Kazakhstan, invertebrate Zoology, 

vertebrate Zoology, plant taxonomy, ecology of plants and animals, 

methods of teaching biology, genetics, Microbiology, biotechnology 

Module Contents iotechnological and genetic methods in selection, biological resources of 

Kazakhstan, Evolutionary biology 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: the main modern methods of biotechnology-genetic cloning, genetic 

transformation, tissue culture in remote hybridization, obtaining doubled 

haploids aimed at improving the efficiency and acceleration of the breeding 

process; biological resources, classification of plant resources, the main 

groups of raw plants, animal resources, review of biological resources of 

Kazakhstan. 

be able to: navigate in scientific and specialized literature; use modern 

information systems and sources of information; apply the theoretical 

knowledge and practical skills in the practice of their own research; 

have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 

methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; 

competences: in questions of biosocial essence of the person, General laws 

of development of the nature and society; in questions of ecological 
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responsibility of the person for consequences of anthropogenic influences; 

in questions of not compliance of scientific and religious approaches to 

problems of evolution. 

Conditions for receiving the 

credits 

The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 

requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 1, 2 

Literature 1. Modern methods in biotechnology / S. S. Kenzhebaeva.- Almaty: Bastau, 

2013.- 272s.  

2. Mamraev, B. B. Forsythe in the field of biotechnology and BioIndustry in 

the Republic of Kazakhstan [Text]. / B. B. Mamraev, M. M. Sartbayev, M. 

A. Akimbaeva, M of education and science. - Ust-Kamenogorsk : 

publishing house of East Kazakhstan state University, 2010. - 126 p.  

3. Aubakirov H. A., A. T. Dauletbekova Popularily genetics : ouly. - 

Almaty: ZHK "Otan", 2014. - 240 bet. 4. Aydarbaeva D. K. and other 

Genetics [Text]: textbook. - Almaty: Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan, 2016.-244 p.  

5. Myrzalieva A. B. Botanically resortno : excellent Ali / A. B. Myrzalieva. 

- Oskemen : S. Amanzholov finday SMU baspasy, 2013. - 124 Beth.  

6. Mirkin M. G. Short encyclopedic dictionary of science of vegetation. – 

Ufa: Gil, Back. an encycle., 2014. - 288  

7. The biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / A. S. 

Baitelova, S. S. Bagasheva, atabayeva A. M. - Taldykorgan : 

8. Bernard A. History and theory of anthropology / Bernard A. - the New 

Humanities "Rouhani gear". 100 new textbooks in the Kazakh language. - 

Astana: National translation Bureau., 2018. - 240 p. 

Date of updating 2018 e. 

Name of the module and 

code 

Ecological and phytocoenotic - EPh 

Responsible for the module Шарипханова А.С.,  Мырзагалиева А.Б. 

Module type МВОС 

Module level МА 

Number of hours in a week 6 

Quantity of the credits 6 (10) 

Form of education intramural 

Semester 1, 2 

Number of students on the fact 

Prerequisites of the module Botany, physiology, genetics, Microbiology, physics, chemistry, 

mathematics, ecology, phytocenology 

Module Contents  Environmental protection and biodiversity conservation, resource Studies 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: the conceptual apparatus of scientific and practical biodiversity; the 

basics of scientific organization and research on biodiversity; methods and 

classification of methods for the study of biodiversity; biological resources, 

classification of plant resources, the main groups of raw plants, wildlife 

resources, review of biological resources of Kazakhstan.  

be able to: investigate regional flora, fauna and vegetation in order to 

identify economically useful species and determine their reserves; 

determine and justify the norms of exploitation of various groups of plant 

and animal resources, measures of environmental optimization of 

sustainable use of natural resources 

have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 
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methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; competences:  

- ability to self-organization and self-education;  

- the ability to realize the social significance of their future profession, 

possession of high motivation to perform professional activities; 

 - knowledge of the modern scientific picture of the world on the basis of 

knowledge of the basic provisions of philosophy, basic laws and methods of 

natural Sciences. 

Conditions for receiving the 

credits 

The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 

requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 1, 2 

Literature 1. Introduction to environmental monitoring: a tutorial. / Perm. state UN-T.-

Perm, 2009. - 178 C. 

2. Egorenkov, L. I. environmental Protection: textbook / L. I. egorenkov. - 

M.: Forum, nits INFRA-M, 2013. - 256 C. 

3. Korobkin, V. I. Ecology and environmental protection: Textbook / V. I. 

Korobkin, L. V. near. - M.: KnoRus, 2013. - 336 c. 

4. Biodiversity of plants, animals and micro - organisms [Text] / A. 

Bakhtaulova, S. S. Bagasheva, atabaeva, A. M.-Taldykorgan, ZhSU, 2010. - 

96 pages. 

5. Myrzalieva A. B. Botanically resortno : excellent Ali / A. B. Myrzalieva. 

- Oskemen : S. Amanzholov finday SMU baspasy, 2013. - 124 Beth. 

6. Mirkin M. G. Short encyclopedic dictionary of science of vegetation. – 

Ufa: Gil, Back. an encycle., 2014. - 288 p. 

7. Biodiversity of plants, animals and micro - organisms [Text] / A. 

Bakhtaulova, S. S. Bagasheva, atabaeva, A. M.-Taldykorgan, ZhSU, 2010. - 

96 pages. 

8. Flora and vegetation of South Altai Tarbagatai [Electronic resource]: 

monograph. / A. p. Tsyganov ; m in education and science. - Ust-

Kamenogorsk : publishing house of East Kazakhstan state University, 2012. 

- 190 p. 

Date of updating 2018 e. 

Name of the module and 

code 

Special Botanical  - SpecBot 

Responsible for the module Igisinova J. T., A. S. Cherepanova 

Module type МВОС 

Module level МА 

Number of hours in a week 8 

Quantity of the credits 8 (14) 

Form of education intramural 

Semester 3 

Number of students on the fact 

Prerequisites of the module Botany, genetics, plant taxonomy 

Anatomy and morphology of plants, cell biology 

Module Contents Plant reproduction biology, Comparative morphology and evolutionary 

development 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: the main characteristics of life, external and internal structure of plants, their 

ontogenetic and seasonal changes, methods of reproduction and resettlement, 

dependence on living conditions; scientific ideas about the diversity of the plant 

world, about the features of their structure, ecology and evolution; scientific ideas 
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about the vegetation cover as a complex integrated system of flora and vegetation, 

modern ideas about the dynamic processes under the influence of anthropogenic 

influences.  

be able to: identify, make morphological descriptions, sketch and collect plants and 

their parts; make geobotanical descriptions of plant communities; conduct 

observations in nature and in the laboratory. 

Have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, analysis, 

interpretation and generalization of the data obtained by advancing and defending 

arguments using biological, interdisciplinary knowledge, methods and different 

ways of presenting information in the study of the main problems of evolutionary 

science and the impact of natural environmental factors and anthropogenic factors 

on the development of living systems; 

competence: has knowledge about the features of morphology,ecology, 

reproduction and geographical spread of plants,understands their role in the nature 

and economic activity of man,is capable of independent research,formulation of 

natural science experiment, the use of information technology for solving scientific 

and professional problems, analysis and evaluation of laboratory and field research. 

Conditions for receiving the 

credits 

The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 

requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 3 

Literature 1. Mirkin M. G. Short encyclopedic dictionary of science of vegetation. – 

Ufa: Gil, Back. an encycle., 2014. - 288 p. 

2. Biodiversity of plants, animals and micro - organisms [Text] / A. 

Bakhtaulova, S. S. Bagasheva, atabaeva, A. M.-Taldykorgan, ZhSU, 2010. - 

96 pages. 

3. Flora and vegetation of South Altai Tarbagatai [Electronic resource]: 

monograph. / A. p. Tsyganov ; m in education and science. - Ust-

Kamenogorsk : publishing house of East Kazakhstan state University, 2012. 

- 190 p. 

4. Prisna A. A. Biology of reproduction and development: textbook for 

students of biological specialities of universities / A. A. Prisna. – M.: 

Belgorod, Belgorod State University, 2011. - 155 p. 

5. Prisna A. A. Workshop of biology of reproduction and development : a 

Glossary of terms in biology of reproduction and development / A. A. 

Prisna. - Moscow: Belgorod, IPK NRU "Belgu", 2012. - 184 p. 

Date of updating 2018 e. 

Name of the module and 

code 

Technology in-depth teaching of biology – TPB 

Responsible for the module Kitapevi A. A., J. T. Igisinova 

Module type МВОС 

Module level МА 

Number of hours in a week 6 

Quantity of the credits 6 (10) 

Form of education Intramural  

Semester 3 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module Cell biology, Microbiology, methods of teaching biology, theory and 

methods of educational work 

Module Contents Cell biology, Pedagogical technologies in biology teaching 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: General theoretical and technological basis in teaching biology, 

taking into account the structural and functional characteristics of the cells 

of all living organisms, taking into account the latest achievements of 



 

П ВКГУ 011-15 

 

science;  

to be able to: simulate the educational process, to predict the results; to use 

educational laboratory and other equipment in the educational process in 

biology; to carry out research and methodological work, to apply 

knowledge in the field of scientific organization and labor protection in 

practice; 

have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 

methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; 

competencies: to build and implement promising lines of intellectual, cultural, 

moral, physical and professional self-development and self-improvement; to be 

able to discuss and teach the basics of biology; to engage in educational activities 

among the population in order to improve the level of biological and environmental 

literacy of society. 

Conditions for receiving the 

credits 

The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 

requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 3 

Literature 1. S. K. Trachea. Cleckly biotechnology : ouly.- Almaty: Dauir, 2011.- 260 

Beth. 

2. Histology, embryology, Cytology; GEOTAR-Media, 2012. - 800 C. 

3. Il'in D. A. Multinucleated macrophages : monogamous. / D. A. Ilyin. - 

M.: "Science" Novosibirsk, -2011. - 74 p. 

4. Alieva I. B., Kireev I. I., etc. Methods in cell biology, is used in 

cytogenetics : a textbook for practical classes on course "Cytogenetics". - 

Moscow: MSU, 2010.  133 p. 

5. Bruhanov, A. L. Molecular Microbiology: textbook for universities / L. 

bruhanov, K. V. Rybak, A. I. Netrusov. - Moscow: MSU, 2012. - 480 c. 

6. Aliev, S. V. Social pedagogy: textbook / A. V. Ivanov, S. V. Aliyev . - 

M.: Dashkov and K, 2013. - 424 c. 

7. Bezrukova, V. S. Pedagogy: textbook / V. S. Bezrukova. - PH: Phoenix, 

2013. - 381 c. 

8. Bordovskaya, N. In. Psychology and pedagogy: Textbook for 

universities. Third generation standard / N. In. Bordovskaya, S. I. Rozum.. - 

SPb.: Peter, 2013. - 624 c. 

9. Stolyarenko, L. D. Pedagogy in questions and answers: textbook / L. D. 

Stolyarenko. - M.: Prospect, 2016. - 160 c. 

10. L. shipilina, L. A. Methodology and methods of psychological and 

pedagogical research: a textbook for graduate students and undergraduates 

on "Pedagogy" / L. Shipilina. - Moscow: Flint, 2013. - 208 C. 

11. Problems of biology and biological education in pedagogical 

universities : materials of IX all-Russian scientific and practical conference. 

with international participation (Novosibirsk, March 26-27, 2015) / [redkol.: 

A. V. Sakharov, L. A. Ishanova, O. B. Makarova] ; Novosib. GOS. PED. 

UN-T.-Novosibirsk: NSPU, 2015. - 160 p. 

12. Methods of teaching biology: textbook for students. higher. studies'. 

institutions / [M. A. Kunchev, O. N. Volkova, O. N. Aksenov and others] ; 

under the editorship of M. A. Juncea. - Moscow: publishing center 

"Academy", 2008. - 320 p. 

Date of updating 2018 e. 

Name of the module and Zooecological  – ZE 
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code 

Responsible for the module Cherepanova A. S., Prokopov K. P. 

Module type МВОС 

Module level МА 

Number of hours in a week 6 

Quantity of the credits 6 (10) 

Form of education Intramural  

Semester 1, 2 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module Physics, Biophysics, human biology, human physiology, Cytology, 

histology, genetics, molecular biology, ecology, invertebrate Zoology, 

vertebrate Zoology 

Module Contents Ecological physiology with the basics of adaptology, monitoring and 

protection of animals 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: the main features of the structure, metabolism, patterns of 

reproduction, specialization of cells, cell cycle and its regulation, the 

regulatory mechanisms and ways to ensure a holistic cell response; 

monitoring and its species, species protected areas, animal species listed in 

the Red book of Kazakhstan. 

Be able to: assess the distribution of species from environmental factors, to 

establish a relationship between the morphological structure of the organism 

from the environment, establish age, sex and size structure of the 

population, to calculate the population, to establish the nature of nutrition 

and food inter-population and intraspecific relationships of individuals, to 

determine the nature of reproduction and the stage of development of the 

body, to determine the capacity of the environment, to establish tolerance of 

the species to various environmental factors, to build a table of survival of 

the species; 

Have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 

methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; 

competencies: identifies fundamental problems, sets the task and performs field, 

laboratory biological research in solving specific problems of specialization with 

the use of modern equipment and computing facilities, demonstrates responsibility 

for the quality of work and scientific reliability of the results. 

Conditions for receiving the 

credits 

The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 

requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 1, 2 

Literature 1. Normal physiology / ed. E. G. Ulumbekova. – M.: Publishing house: 

GEOTAR – MED, 2010. - 687с 

2. Animal physiology and ethology / VG Stopichev etc. – M.: Koloss, 2009. 

- 720 p. 

3. Botany and plant physiology. Textbook. - Moscow: Higher school, 2015. 

- 432 c. 

4. Maximov, N. Ah. Short course of plant physiology / N. Ah. Maximov. - 

M: ITS Media, 2016. - 933 c. 

5. Petriychuk N. D. fundamentals of adaptology [Text]: monograph / N. D. 

Petriychuk. - Moscow: Biblio-Globus, 2017. - 234 p. 

6. Biodiversity of plants, animals and micro - organisms [Text] / A. 
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Bakhtaulova, S. S. Bagasheva, atabaeva, A. M.-Taldykorgan, ZhSU, 2010. - 

96 pages. 

7. Biotechnological methods of diagnosis of animal disease. - Kostanay: 

KSU. A. Baitursynova, 2013. 

8. Normal physiology / ed. E. G. Ulumbekova. – M.: Publishing house: 

GEOTAR – MED, 2010. - 687с 

9. Animal physiology and ethology / VG Stopichev etc. – M.: Koloss, 2009. 

- 720 p. 

10. Vartanov, A. Z. Methods and devices of environmental control and 

environmental monitoring / A. Z. Vartanov, A. D. Ruban, and V. L. 

Shkuratnik. - Vologda: Infra-Engineering, 2010. - 640 c. 

11. Kakareka, E. V. Environmental monitoring and environmental 

assessment: a tutorial / M. G. Yasaveev, N. L. Eaves, E. V. Kakareka, N. 

With. Shevtsova; Under the editorship of Professor M. G. Yasaveev. - M.: 

research center INFRA-M, New. knowledge, 2013. - 304 c. 

12. Tikhonova, I. O. Environmental monitoring of water bodies: textbook / 

I. O. Tikhonova, N. E. Kruchinina, A.V. Desyatov. – M.: Forum, nits 

INFRA-M, 2012. - 152 c. 

Date of updating Verbal, visual, partially-search, research . 

Name of the module and 

code 

Special Zoological – SpecZoo 

Responsible for the module Prokopov K. P. .,  

Module type МВОС 

Module level МА 

Number of hours in a week 8 

Quantity of the credits 8 (14) 

Form of education Intramural  

Semester 3 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module nvertebrate Zoology, vertebrate Zoology, embryology, Cytology, histology, 

genetics, ecology 

Module Contents Animal reproduction biology, Comparative morphology and evolutionary 

development 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: the main types of animal reproduction, morphological, physiological 

and functional aspects of reproductive organs; similarities and differences in 

morphology and physiology of animals, modern representations of 

evolutionary theories. 

be able to: navigate in the morphological and species diversity of animals, 

including rare and endangered species and groups, in the methodology of 

taxonomy of animals, the main directions of evolution and 

morphophysiological organization of the main taxa; 

have skills logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 

methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; 

competence: determination of taxonomic affiliation of animals, office 

processing of Zoological material, work with light microscopes, sketches 

and design of the results of the work; apply knowledge in solving scientific 

and practical problems, actively promote and participate in the conservation 

of biodiversity. 

Conditions for receiving the The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 
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credits requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 3 

Literature 1. Zelenevskiy, N. V. Anatomy and physiology of animals / N.In. 

Zelenevskiy, A. P. Vasil'ev, A. K. Loginov. - Moscow: Academy, 2010. - 

464 c. 

2. Daud, T. A. Zoology of invertebrates. A textbook / T. A. Daud, A. G. 

Koshchaev. - Moscow: LAN, 2015. - 208 C. 

3. Daud, T. A. vertebrate Zoology. A textbook / T. A. Daud, A. G. 

Koshchaev. - Moscow: Gostekhizdat, 2014. - 224 c. 

4. Bogdanov I. I. Geoecology with the basics of biogeography: studies. 

benefit. 2-e Izd., erased. M.: Flint, 2011. 210 PP. 

5. Chernov Yu. I. Ecology and biogeography. / Yu. I. Chernov, M.: KMK. 

2008. - 580 p. 

6. Korobkin V. I., Peredelsky L. V. Ecology; Phoenix-Moscow, 2013. - 608 

c. 

7. Puchkovsky S. V. Biology: studies. Benefit. 2-e Izd., additional Izhevsk. 

2011. 297 p. 

Date of updating 2018 г. 

Name of the module and 

code 

History and theory of biology  – ITB 

Responsible for the module Igisinova J. T., A. S. Cherepanova 

Module type МВОС 

Module level МА 

Number of hours in a week 6 

Quantity of the credits 6 (10) 

Form of education Intramural  

Semester 3 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module Introduction to biology, Cytology, botany, Zoology, anatomy, physiology, 

Microbiology and other biological Sciences 

Module Contents Theoretical biology, history and methodology of biology 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: the history and methodology of biology, organization using the 

theoretical foundations of biology needed to solve research, scientific and 

methodological, organizational and managerial problems in the professional 

space. 

be able to: establish relationships between a wide range of biological 

phenomena and facts by applying these fundamental principles and solving 

a wide range of biological problems and participate in solving implicit and 

unresolved problems; 

have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 

methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; 

competencies: understanding the General structure of the discipline and the 

links between its elements, contextualize (comprehend) and interpret new 

information in the field of biological Sciences and demonstrate an 

understanding of the formation of theories and the use of critical analysis 

methods. 

Conditions for receiving the The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 
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credits requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 3 

Literature 1.Bauer, E. S. Theoretical biology / E. S. Bauer; Ed. and approx. Golikov 

Yu. P.; Introd. St. M. E. Bauer. - SPb.: Rostock, 2013. - 352 c. 

2. Bruhanov, A. L. Molecular Microbiology: textbook for universities / L. 

bruhanov, K. V. Rybak, A. I. Netrusov. - Moscow: MSU, 2012. - 480 c. 

3. Zhumabekova B. K. Biogeocenology : a Training manual. - Pavlodar: 

PSPI, 2011. - 237 p. 

4. Korobkin V. I., Peredelsky L. V. Ecology; Phoenix-Moscow, 2013. - 608 

c. 

5. Puchkovsky S. V. Biology: studies. Benefit. 2-e Izd., additional Izhevsk. 

2011. 297 p. 

6. Gorelov N. A. Methodology of scientific research [Electronic resource]: a 

textbook for undergraduate and graduate / N. A. Gorelov, D. V. Kruglov. - 

Moscow: Yurayt Publishing House, 2016. - 290 s 

7. History and methodology of biology: studies. manual / ASU ; [comp. N. 

V. Ovcharova, T. A. Terekhina]. - Barnaul : publishing house of ASU, 

2014. - 230 p. 

8. Kanke, V. A., history, philosophy and methodology of natural Sciences: 

Textbook for masters / V. Kanke. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 505 C. 

9. Frolov I. T. Essays of methodology of biological research system of 

methods of biology / I. T. Frolov. - Moscow: Publishing house LKI, 2013. - 

288 p. 

10. Baghdasaryan, N. D. History, philosophy and methodology of science 

and technology: Textbook and workshop for undergraduate and graduate / 

N. D. Bagdasaryan, V. G. Gorokhov, P. Nazaretyan. - Lyubertsy: Yurayt, 

2016. - 383 c. 

11. Voronkov, Yu. s. History and methodology of science: Textbook for 

bachelor and master programs / J. S. Voronkov, A. N. Bear, J. V. Umansky. 

- Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 489 c. 

12. Yusufov, A. G. History and methodology of biology. / A. G. Yusufov, 

M. A. Magomedova. - Moscow: Higher school, 2003. - 238 C. 

Date of updating 2018 e. 

Name of the module and 

code 

Scientific and world Outlook-NM 

Responsible for the module Sadykova S. T., Myrzagalieva A. B. 

Module type МВВК 

Module level МА 

Number of hours in a week 5 

Quantity of the credits 5 (9) 

Form of education Intramural  

Semester 2 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module Kazakh language (proficiency levels B1, B2), botany, Zoology, ecology, 

biotechnology, basics of agriculture, physiology, genetics, mathematics 

Module Contents Business Kazakh language, organization and planning of biological research 

Learning Outcomes As a result of the study of the discipline undergraduate should 

know: basics of the Kazakhstan model as an example of socio-political 

stability of the Republic of Kazakhstan; history and trend of development of 

culture of the people of the Republic of Kazakhstan; methodology of 

research, ways of planning and organization of research; 

to be able to: apply theoretical knowledge in teaching social and 

humanitarian disciplines, in situations of ideological choice, understand the 
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essence of ethnic factors of world and regional political processes; conduct 

and plan research; 

have skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of the data obtained by advancing 

and defending arguments using biological, interdisciplinary knowledge, 

methods and different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of natural 

environmental factors and anthropogenic factors on the development of 

living systems; 

competences: 

- improvement of skills in all types of speech activity (writing, speaking, 

listening and reading) in the state language to solve the problems of 

professional communication.; 

- knowledge of terminology in the field of research, project activities and 

experiment planning, 

- ability to independently study new methods of experiment planning and 

specialized software. 

- ability to choose an experiment plan based on the available opportunities 

and objectives of the experiment 

Conditions for receiving the 

credits 

The condition for obtaining credits for the module is the fulfillment of all 

requirements for the components in accordance with the syllabus and a 

positive assessment for the exam. 

Form of total control Exam (test) 

Module duration 2 

Literature 1. Mamyrbekova, G. M. Kazakh language [Text] : teregen degage aralen / 

M. G. Mamyrbekova. - Almaty:" LEM " baspasy, 2013. - 176 bet.   

2. Orazymbetova, G. D. Kazakh language [Text] : women's social 

organization orys BLM studenterna aralen excellent Ali / À. D.-E. K.. 

Selim. - Karagandy: LCD "Aknur baspasy", 2013. - 166 bet.  

3. Kazakh tili. B2 ortadan Geary dengey [Text] : owly / A. Balabekov K. 

[and TB]. - Astana : [Ulttyk testlaw center], 2012. - 240 bet.+CD-ROM. 

4. Kazakh tln megared thairapy lexically lows [Text] : B1 Orta dengey. 

Jalpa meguru / RT. Z. S. Tsekova [inet. bel.]. - Astana : [Ulttyk testlaw 

center], 2011. - 54 bet.  

5. Kazakh tln megared thairapy lexically lows [Text] : B2 ortadan Geary 

dengey. Jalpa meguru / RT. Z. S. Tsekova [inet. bel.]. - Astana : [Ulttyk 

testlaw center], 2011. - 108 bet. 

6. Basov, V. M. Workshop on anatomy, morphology and systematics of 

plants. Textbook / V. M. Basov, T. V. Efremova. - Moscow: Lenand, 2015. 

- 238 C. 

7. Rogozhin, V. V. Practicum on physiology and biochemistry of plants / V. 

V. Rogozhin, T. V. Rogozhina. - Moscow: Giord, 2013. - 352 c. 

8. Molecular genetic and biochemical methods in modern plant biology. - 

M.: Binom. Laboratory of knowledge, 2012. - 488 C. 

9. Field methods for ecological research : proc. allowance / ed. Team: O. N. 

Artaev, D. I. Bashmakov, O. V. Bezina [et al.]; rare.: A. B. Ruchin (resp. 

ed.) [et al.]. - Saransk: Publishing house of Muzzles. UN-TA, 2014. - 412 p. 

10. Malyshev, V. V. research Methods [Electronic resource]: textbook. — 

Electron. dan. — Voronezh : VGTU (Voronezh state forestry engineering 

University named after G. F. Morozov), 2014. - 86 p. 

11. Mashkin, V. I. Methods of study of hunting and protected animals in the 

field [Electronic resource]: textbook. — Electron. dan. — SPb. : DOE, 

2013. - 448 p. 

12. Zelenevskiy, N. V. Anatomy and physiology of animals / N.In. 

Zelenevskiy, A. P. Vasil'ev, A. K. Loginov. - Moscow: Academy, 2010. - 

464 c. 

Date of updating 2018 e. 
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Name of the module and 

code 

Pedagogical – Р 

Responsible for the module Zavalko N.A., Dyusenbayeva A.T., Dergacheva E.V., Tyulyupergeneva 

R.Zh., Kitapbayeva A.A. 

Module type МП 

Module level МА 

Number of hours in a week 3 

Quantity of the credits 3 (3) 

Form of education Intramural 

Semester 3 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module Pedagogics, psychology, pedagogical technologies in teaching biology 

Module Contents Pedagogical practice 

Learning Outcomes As a result of study master student have to 

know:  the main techniques and technologies in pedagogics and psychology 

of the higher school, means and the system of training in students; 

be able to:   model teaching and educational process, to predict results; to use 

educational and laboratory and other equipment in educational process in biology; 

to carry out research and methodical work, to put knowledge in the field of the 

scientific organization and labor protection into practice; 

own skills:  logical, analytical, critical, conceptual thinking: collecting, the 

analysis, interpretation and synthesis of the obtained data by promotion and 

protection of arguments with use of biological, cross-disciplinary 

knowledge, methods and various ways of submission of information at a 

research of the main problems of evolutionary science and influence of 

natural factors of the environment and anthropogenic factors on 

development of live systems; 

competences:   to build and realize perspective lines of intellectual, cultural, 

moral, physical and professional self-development and self-improvement; to be 

able to conduct a discussion and to teach fundamentals of biology; to be engaged in 

educational activity among the population for the purpose of increase in level of 

biologo-ecological literacy of society. 

Conditions for receiving the 

credits 

Condition for receiving the credits on the module is implementation of all 

requirements for the making components according to a syllabus and 

positive assessment for the report. 

Form of total control Report 

Module duration 3 (3 weeks) 

Literature 1. Aliyeva, S.V. Social pedagogics: Manual / A.V. Ivanov, S.V. Aliyeva. - 

M.: Dashkov and To, 2013. - 424 with. 

2. Bezrukova, V.S. Pedagogika: Manual / V.S. Bezrukova. - Rn/D: Phoenix, 

2013. - 381 with. 

3. Bard, N.V. Psikhologiya and pedagogics: The textbook for higher 

education institutions. Standard of the third generation / N.V. Bordovskaya, 

S.I. Rozum. - SPb.: St. Petersburg, 2013. - 624 with. 

4. Bard, N.V. Psikhologiya and pedagogics: The textbook for higher 

education institutions. Standard of the third generation / N.V. Bordovskaya, 

S.I. Rozum. - SPb.: St. Petersburg, 2013. - 624 with. 

5. Stolyarenko, L.D. Psikhologiya and pedagogics: Textbook. 

Akademicheskiya course/L. D. Stolyarenko, V.E. Stolyarenko. - Lyubertsy: 

Юрайт, 2015. - 509 with. 

6. Samoylov, V.D. Pedagogika and psychology of the higher school. 

Androgogichesky paradigm / EL Samoylov. - M.: UNITY-DANA, Law and 

right, 2013. - 207 with. 

7. Shipilina, L.A. Metodologiya and methods of psychology and 

pedagogical researches: The manual for graduate students and 
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undergraduates on a napraleniye "Pedagogics"/L. A. Shipilina. - M.: Flint, 

2013. - 208 with. 

8. Problems of biology and biological education in pedagogical higher 

education institutions: materials IX All-Russian scientific and practical 

конф. with the international participation (Novosibirsk, on March 26-27, 

2015) / [редкол.: A.V. Sakharov, L.A. Ishigenova, O.B. Makarova]; 

Novosib. state. пед. un-t. - Novosibirsk: NGPU, 2015. - 160 pages. 

9. Technique of teaching biology: the textbook for student. высш. studies. 

institutions / [M.A. Yakunchev, O.N. Volkova, O.N. Aksenova, etc.]; under 

the editorship of M.A. Yakunchev. — M.: Publishing center "Akademiya", 

2008. — 320 pages. 

Date of updating 2018 

Name of the module and 

code 

Research – Is 

Responsible for the module Kitapbaeva A.A. 

Module type МП 

Module level МА 

Number of hours in a week 3 

Quantity of the credits 3 (14) 

Form of education Internal 

Semester 4 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module Biology of reproduction of plants, Comparative morphology and 

evolutionary development of plants, Biology of reproduction of animals, 

Comparative morphology and evolutionary development of animals, 

Organization and planning of biological researches 

Module Contents Research practice 

Learning Outcomes As a result of study master student have to 

know:  definitions of plants and animals, their geographical confinedness, 

ecology, vital forms of plants, the systematic provision of live types, idea of 

a vegetable cover of the explored territory and distribution of animals 

according to zonality, rare and protected species of plants and animals. 

be able to:  observe and study plants on the place of their growth practically 

to be convinced of unity of a vegetable organism and conditions of his 

existence; collecting field material with use of various techniques on a 

subject of the master thesis. 

own skills:  logical, analytical, critical, conceptual thinking: collecting, the 

analysis, interpretation and synthesis of the obtained data by promotion and 

protection of arguments with use of biological, cross-disciplinary 

knowledge, methods and various ways of submission of information at a 

research of the main problems of evolutionary science and influence of 

natural factors of the environment and anthropogenic factors on 

development of live systems; 

competences:   to build and realize perspective lines of intellectual, cultural, 

moral, physical and professional self-development and self-improvement; to own 

practical skills and experience of professional activity on the trained specialty. 

Conditions for receiving the 

credits 

Condition for receiving the credits on the module is implementation of all 

requirements for the making components according to a syllabus and 

positive assessment for the report. 

Form of total control Report 

Module duration 4 (12 weeks) 

Literature 1. Mirkin B.M. Naumova L.G. The short encyclopedic dictionary of science 

about vegetation. – Ufa: Gel, Bashk. энцикл., 2014. – 288 pages. 

2. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / ampere-

second. Bakhtaulova, S.S. Bagasheva, Atabayeva A.M. - Taldykorgan: I 
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BURN DOWN, 2010. - 96 p. 

3. Flora and vegetation of the South Altai Tarbagatai [An electronic 

resource]: моногр. / A.P. Tsyganov; M-in RK science and education. - Ust-

Kamenogorsk: VKGU publishing house, 2012. - 190 pages. 

4. Eternal A.A. Biologiya of reproduction and development: manual for 

students of biological specialties of high fur boots / A.A. Prisny. – M.: 

Belgorod, BELGU, 2011. – 155 pages. 

5. Eternal A.A. Praktikum in biology of reproduction and development: The 

dictionary of terms in biology of reproduction and development / A.A. 

Prisny. – M.: Belgorod, IPK NIU "BELGU", 2012. – 184 pages. 

6. Zelenevsky, N.V. Anatomiya and animal physiology / N.V. Zelenevsky, 

A.P. Vasilyev, L.K. Loginova. - M.: Academy, 2010. - 464 with. 

7. Dauda, T.A. Zoologiya of invertebrates. Manual/T. A. Dauda, A.G. 

Koshchayev. - M.: Fallow deer, 2015. - 208 with. 

8. Dauda, T.A. Zoologiya of vertebrata. Manual/T. A. Dauda, A.G. 

Koshchayev. - Moscow: Gostekhizdat, 2014. - 224 with. 

9. Bogdanov I.I. Geoecology with fundamentals of biogeography: studies. 

grant. 2nd prod., I have erased. M.: Flint, 2011. 210 pages. 

10. Chernov Yu. I. Ecology and biogeography. / Yu.I. Chernov – M.: KMK. 

2008. – 580 pages. 

11. Korobkin V.I., Redelhi L.V. Ekologiya; Phoenix - Moscow, 2013. - 608 

with. 

12. Puchkovsky S. V. Biology: studies. Grant. 2nd prod., additional 

Izhevsk. 2011. 297 pages. 

13. Rogozhin, V.V. Praktikum on physiology and biochemistry of plants / 

V.V. Rogozhin, T.V. Rogozhina. - M.: Giord, 2013. - 352 with. 

14. Molecular and genetic and biochemical methods in modern plant 

biology. - M.: Binomial. Laboratory of knowledge, 2012. - 488 with. 

15. Methods of field ecological researches: studies. grant / bus. Collective: 

O.N. Artayev, D.I. Bashmakov, O.V. Bezina [etc.]; редкол.: A.B. Ruchin 

(отв. edition) [etc.]. – Saransk: Mordov publishing house. Un-ta, 2014. – 

412 pages. 

Date of updating 2018 

Name of the module and 

code 

Scientific and research – NI 

Responsible for the module Research supervisors of department of biology 

Module type DM (Module of research work) 

Module level МА 

Number of hours in a week 7 

Quantity of the credits 7 (32) 

Form of education Internal  

Semester 1-3 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module All complex of disciplines 

Module Contents Research work of the undergraduate, including implementation of the 

master thesis 

Learning Outcomes As a result of study master student have to  

know:  the theoretical knowledge gained during the classroom occupations, 

educational the practician, professional skills of collecting necessary 

material for writing of final qualification work on the main disciplines. 

be able to: apply the gained theoretical, all-professional knowledge and 

methods of modern biology in practice; to determine the level of the 

fundamental and special preparation, to improve skills on carrying out 

scientific research; 

own skills:  logical, analytical, critical, conceptual thinking: collecting, the 
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analysis, interpretation and synthesis of the obtained data by promotion and 

protection of arguments with use of biological, cross-disciplinary 

knowledge, methods and various ways of submission of information at a 

research of the main problems of evolutionary science and influence of 

natural factors of the environment and anthropogenic factors on 

development of live systems; 

competence:   to build and realize perspective lines of intellectual, cultural, moral, 

physical and professional self-development and self-improvement; to own practical 

skills and experience of professional activity on the trained specialty. 

Conditions for receiving the 

credits 

Condition for receiving the credits on the module is implementation of all 

requirements for the making components according to a syllabus and 

positive assessment for the report. 

Form of total control Report 

Module duration 1-3 (14 weeks) 

Literature 1. Mirkin B.M. Naumova L.G. The short encyclopedic dictionary of science 

about vegetation. – Ufa: Gel, Bashk. энцикл., 2014. – 288 pages. 

2. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / ampere-

second. Bakhtaulova, S.S. Bagasheva, Atabayeva A.M. - Taldykorgan: I 

BURN DOWN, 2010. - 96 p. 

3. Flora and vegetation of the South Altai Tarbagatai [An electronic 

resource]: моногр. / A.P. Tsyganov; M-in RK science and education. - Ust-

Kamenogorsk: VKGU publishing house, 2012. - 190 pages. 

4. Eternal A.A. Biologiya of reproduction and development: manual for 

students of biological specialties of high fur boots / A.A. Prisny. – M.: 

Belgorod, BELGU, 2011. – 155 pages. 

5. Eternal A.A. Praktikum in biology of reproduction and development: The 

dictionary of terms in biology of reproduction and development / A.A. 

Prisny. – M.: Belgorod, IPK NIU "BELGU", 2012. – 184 pages. 

6. Zelenevsky, N.V. Anatomiya and animal physiology / N.V. Zelenevsky, 

A.P. Vasilyev, L.K. Loginova. - M.: Academy, 2010. - 464 with. 

7. Dauda, T.A. Zoologiya of invertebrates. Manual/T. A. Dauda, A.G. 

Koshchayev. - M.: Fallow deer, 2015. - 208 with. 

8. Dauda, T.A. Zoologiya of vertebrata. Manual/T. A. Dauda, A.G. 

Koshchayev. - Moscow: Gostekhizdat, 2014. - 224 with. 

9. Bogdanov I.I. Geoecology with fundamentals of biogeography: studies. 

grant. 2nd prod., I have erased. M.: Flint, 2011. 210 pages. 

10. Chernov Yu. I. Ecology and biogeography. / Yu.I. Chernov – M.: KMK. 

2008. – 580 pages. 

11. Korobkin V.I., Redelhi L.V. Ekologiya; Phoenix - Moscow, 2013. - 608 

with. 

12. Puchkovsky S. V. Biology: studies. Grant. 2nd prod., additional 

Izhevsk. 2011. 297 pages. 

13. Rogozhin, V.V. Praktikum on physiology and biochemistry of plants / 

V.V. Rogozhin, T.V. Rogozhina. - M.: Giord, 2013. - 352 with. 

14. Molecular and genetic and biochemical methods in modern plant 

biology. - M.: Binomial. Laboratory of knowledge, 2012. - 488 with. 

15. Methods of field ecological researches: studies. grant / bus. Collective: 

O.N. Artayev, D.I. Bashmakov, O.V. Bezina [etc.]; редкол.: A.B. Ruchin 

(отв. edition) [etc.]. – Saransk: Mordov publishing house. Un-ta, 2014. – 

412 pages. 

Date of updating 2018 

Name of the module and 

code 

Module of a final assessment 

Responsible for the module Кitapbaeva A.A. 

Module type MFA 

Module level МА 
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Number of hours in a week 4 

Quantity of the credits 4 (15) 

Form of education Internal  

Semester 4 

Number of students On the fact 

Prerequisites of the module All complex of disciplines 

Module Contents Complex examination, Registration and protection of the master thesis 

Learning Outcomes At a state exam undergraduates have to show knowledge of all sections of 

the program; it is accurate, competent and logical to state program material; 

to show strong knowledge of mechanisms of course of natural processes. In 

the master thesis theoretical knowledge of graduates is systematized, fixed 

and extend. 

The answer to each question of a state exam has to contain the developed 

data showing the general and detailed awareness of the graduate and his 

readiness to put the gained knowledge into practice. In the master thesis 

knowledge and skills received in the course of training and during 

independent scientific research are reflected and also results of research 

work are generalized. 

During the state exam undergraduates are obliged to show not only 

theoretical knowledge of material, but also practical knowledge of all 

sections but also independently analyzes the available information, reveals 

fundamental problems, sets a task and carries out field, laboratory 

biological researches at the solution of specific objectives on specialization 

with use of the modern equipment and computing means, shows 

responsibility for quality of works and scientific reliability of the results 

received at implementation of the master thesis. 

At the answer to a specific question when passing a state exam and at 

protection of the master thesis the graduate has to show understanding of 

the place of a private question in the general system of biological 

knowledge. 

Conditions for receiving the 

credits 

Condition for receiving the credits on the module is passing all current 

examinations with 1 on 2 courses and all types the practician. 

Form of total control Complex examination 

Registration and protection of the master thesis 

Module duration 4 

Date of updating 2018 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 

 

6М060700 – «Биология» 

 

I ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова, Революционная 2А 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 

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

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

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

Как к нам проехать 

 

 
Учебный корпус № 4 кафедра биологии факультета естественных наук и технологий 

 

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

10 августа-25 августа Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

25 августа - 29 

августа 

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация на 

элективные дисциплины 

Осенний семестр 

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

осеннего семестра 

24 сентября Құрбан айт 

12-17 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

7-12 декабря Рубежный контроль 2 

14 декабря - 2 января Зимняя экзаменационная сессия  

16 - 17 декабря День независимости Республики Казахстан 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

4-16  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 

18 января Начало весенного семестра 

18 января – 4 июня Все виды (учебная, производственная, производственная-

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

22 февраля – 5 марта Презентация элективных курсов на 2018-2019 учебный год 

29 февраля-5 марта  Рубежный контроль 1 

7 - 26 марта Регистрация на элективные курсы 2018-2019 учебный год 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

25-30 апреля Рубежный контроль 2 

25 апреля – 18 июня  Государственный экзамен 

1 мая Праздник единства народов Казахстана
 

2 мая-4 июня Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы
 

23 мая -30 июля Летний семестр 

6 июня – 16 июля  Защита дипломной работы 

4 июля – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

 

3. Руководство вуза:  

Ректор - д.ю.н., Толеген М. А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - Сералин Г.А. 

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

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

Директор департамента академической политики и управления образовательными 

программами – Стеблецова И.С. 

И.о. начальника отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н. Ә. 

Начальник отдела методической работы, практики и трудоустройства – Машекенова А.Х. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета естественных наук и технологий – к.ф.-м.н., Ерболатулы Д. 

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

 

4.Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках 

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования: срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года, на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

На кафедре биологии ведется подготовка по 2 образовательным программам бакалавриата, 2 

магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по следующим специальностям: 

5В011300- «Биология», 5В060700 - «Биология», 6М060700 - «Биология», 6М011300 - 

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

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты 

НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ: 

Магистратура: 6М060700- «Биология». Стоимость обучения: по очной форме обучения  1 

курс  443 300 тенге в год;  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

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

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 
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января 2012 года № 111. Изменения внесены Постановлением Правительства РК от 19 апреля 

2012 года №487, Постановление Правительства РК от 11 февраля 2013 года № 110. 

Общие положения 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года «Об образовании» и определяют порядок приема лиц в магистратуру, 

докторантуру высших учебных заведений (далее – ВУЗ), резидентуру ВУЗов и научных 

организаций, адъюнктуру высших военных учебных заведений. 

2. Формирование контингента магистрантов ВУЗов, слушателей резидентуры ВУЗов и 

научных организаций осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, а также оплаты 

обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. Формирование 

контингента адъюнктов, докторантов осуществляется на основе  государственного 

образовательного заказа. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить на 

конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатное 

послевузовское образование, если образование этого уровня они получают впервые, за 

исключением военных учебных заведений. 

Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется 

международными договорами Республики Казахстан. 

3. Прием лиц  в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных заведений, 

резидентуру ВУЗов и научных организаций осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов. 

4. Граждане Республики Казахстан, имеющие международные сертификаты, 

подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от 

вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и 

докторантуру по следующим экзаменам:  

английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL 

ITP – не менее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm 

Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл - не менее 87), (TOEFL пороговый балл - не 

менее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не 

менее 6.0); 

немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ уровень 

С1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1); 

французский язык: Test de Franзais International™ (TFI - не ниже уровня B1 по секциям чтения 

и аудирования), Diplome d'Etudes en Langue franзaisе (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi 

de Langue franзaisе (DALF, уровень С1), Тest de connaissance du franзais (TCF - не менее 400 

баллов). 

5. Прием в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру с указанием 

специальностей подготовки объявляется через средства массовой информации не позднее 

пятнадцати календарных дней до даты начала приема документов. 

6. Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному 

заказу, в том числе в рамках целевой подготовки, проводится в ВУЗах, определяемых 

уполномоченным органом в области образования (далее-базовый ВУЗ), в которых 

осуществляется подготовка магистров и  докторов. 

7. Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных 

учебных заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций проводится с 10 по 30 июля. 

Вступительные экзамены в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру 

проводятся с 10 до 20 августа, зачисление - до 25 августа. 

Порядок  приема документов для поступления в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру 

и докторантуру 

8. В магистратуру, резидентуру и адъюнктуру принимаются лица, освоившие 

профессиональные учебные программы высшего образования. 

9. Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в ВУЗах 

создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии является руководитель 

ВУЗа или научной организации в области  здравоохранения. 
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Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя ВУЗа. 

10. Лица, поступающие в магистратуру и адъюнктуру, подают в ВУЗ, в резидентуру – в ВУЗ 

или научную организацию следующие документы: 

      1) заявление на имя руководителя организации; 

      2) копия документа о высшем образовании; 

      3) свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в резидентуру); 

      4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих 

Правил (в случае их наличия); 

      5) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность 

(для лиц, имеющих трудовой стаж); 

      6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

      7) медицинскую справку формы 086-У; 

      8) копию удостоверения личности; 

      9) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия). 

      Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал 

для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

11. В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень «магистр» или 

завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям. 

12. Лица, поступающие в докторантуру, подают в высшее учебное заведение следующие 

документы: 

      1) заявление на имя руководителя организации; 

      2) обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с 

предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом; 

      3) копию удостоверения личности; 

      4) копия документа об образовании; 

      5) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих 

Правил (в случае их наличия); 

      6) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

      7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

      8) медицинскую справку формы 086-У; 

      9) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность 

(для лиц, имеющих трудовой стаж). 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал для 

сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

Порядок проведения вступительных экзаменов 

13. Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в магистратуру, 

резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, за исключением иностранцев, сдают 

вступительные экзамены: 

      1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий; по 

арабскому языку для лиц, поступающих на специальности, требующие знание арабского 

языка); 

      2) по специальности. 

14. Иностранцы, поступающие в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, 

сдают вступительные экзамены: 

      1) по государственному или русскому языкам (язык обучения); 

      2) по специальности. 

15. На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру, адъюнктуру и 

докторантуру в ВУЗе, в резидентуру – в ВУЗе и научной организации создаются 

экзаменационные комиссии по специальностям. 

16. Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа сотрудников ВУЗов и 

научных организаций, имеющих ученую степень по соответствующей специальности. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из председателя и трех членов, 

два из которых должны быть докторами наук. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждается приказом руководителя 

ВУЗа или научной организации в области здравоохранения. 

17. При проведении экзамена по специальности в базовые ВУЗы в качестве наблюдателей 

направляются представители уполномоченного органа в области образования. 
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18. ВУЗы и научные организации за двадцать календарных дней до проведения экзаменов 

направляют в уполномоченный орган в области образования график проведения 

вступительных экзаменов по специальности. 

19. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам 

проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

20. Экзамен по арабскому языку проводится в устной или письменной формах 

экзаменационной комиссией ВУЗа в соответствии с порядком, установленным руководителем 

ВУЗа и согласованным с уполномоченным органом в области образования. 

21. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам 

проводятся в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования. 

22. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

23. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов 

создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в каждом ВУЗе 

апелляционная комиссия. 

Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом 

уполномоченного органа в области образования. 

Состав апелляционной комиссии в ВУЗе утверждается приказом председателя приемной 

комиссии. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с 

результатами вступительных экзаменов. 

24. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих в 

магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по содержанию экзаменационных 

материалов и по техническим причинам. 

Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему 

результаты вступительного экзамена по специальности. 

Результаты рассмотрения апелляции по государственному, русскому и иностранным языкам 

передаются апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию. 

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения 

апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления предложения 

апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующего 

результаты вступительных экзаменов по государственному, русскому и иностранным языкам. 

25. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лицом, 

поступающим в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру. Заявления по 

содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 

часов следующего дня после объявления результатов вступительного экзамена и 

рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае 

неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не 

рассматривается. 

26. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, 

предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

27. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего 

числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 

решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным 

председателем и всеми членами комиссии. 

Зачисление в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру 

28. Зачисление в число магистрантов, слушателей резидентуры, адъюнктов, докторантов 

осуществляется приемной комиссией ВУЗа. 

29. На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие 

наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 100-балльной 

шкале оценок согласно приложению к настоящим Правилам. 

Гражданам Республики Казахстан, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному 

языку (английский, французский, немецкий) указанных в пункте 4 настоящих правил, 

зачисляется наивысший балл по 100-балльной шкале оценок. 

30. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право при 

зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в случае 
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одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, преимущественное 

право получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по государственному, русскому и 

иностранным языкам. Затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю 

избранной специальности: научные публикации, в том числе в рейтинговых научных 

изданиях; свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных 

стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах. 

31. Зачисление лиц на целевую подготовку магистров и докторов философии (PhD) по 

государственному образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе среди лиц, 

претендующих на данную подготовку. 

32. Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в том числе целевые, 

возвращаются в уполномоченный орган образования для дальнейшего перераспределения 

между высшими учебными заведениями. 

33. Высшие учебные заведения и научные организации представляют в уполномоченный 

орган в области образования в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и 

проведению приема, а также копии приказов о зачислении в магистратуру, резидентуру, 

адъюнктуру и докторантуру по государственному образовательному заказу. 

Зачисление в число студентов университета 
34. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета с 10 по 25 

августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме прилагают: 

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

профессиональном), среднем профессиональном (после среднего) или высшем образовании 

(подлинник); 

- 6 фотографий размером 3x4; 

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

- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования; 

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

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

поступающих на платной основе); 

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

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

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

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

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

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. Зачисление на 

специальности, для которых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов 

по этим экзаменам. 

36. 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. 

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

С.Аманжолова в 2017 г., самостоятельно решаются приемной комиссией университета и 

оформляются протоколом. 

Правила перевода 

38. Перевод студентов на соответствующие формы обучения и специальности производится 

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

каникул.  

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

только с согласия руководителей обоих ВУЗов и оформляется соответствующими приказами.  

40. Перевод осуществляется на соответствующий курс, при этом разница в рабочих учебных 

планах не должна превышать пяти учебных дисциплин обязательного компонента для 

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

осуществляется на курс ниже.  



 

П ВКГУ 011-15 

При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового контроля не 

учитывается.  

41. Перевод обучающихся на основе государственного заказа из других ВУЗов 

осуществляется с сохранением формы обучения и специальности.  

42. Перевод студента с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую 

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

полным возмещением затрат за обучение.  
 

II ИНФОРМАЦИЯ о программах обучения 

1. Общая характеристика программ обучения: 

6М060700 – «Биология», магистр естественных наук по специальности 6М060700– 

«Биология» 

2. Уровней (ступеней) обучения  

Магистратура 

3. Компетенции магистратуры:  

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

природе; понимать возможности современных научных методов познания природы и 

владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих  

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 

функций;  

 иметь научное представление о современных методах исследования биологических 

объектов; 

 знать: особенности организации клеточных систем, уровни; основные концепции, 

методы и перспективы развития биологии; знать особенности морфологии, 

физиологии и воспроизведения; географическое распределение и экологию 

представителей основных таксонов. 

 уметь планировать мероприятия по их охране и рациональному использованию в 

хозяйственных и медицинских целях; знать принципы системной организации, 

дифференциации и интеграции функций организма; 

 уметь использовать методы социально-гуманитарных и естественных наук в 

различных сферах своей профессиональной деятельности; 

 уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии, на научной основе организовывать свой труд, владеть компьютерными 

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

профессиональной деятельности; 

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

 иметь навыки: обучающей и воспитательной работы, практической демонстрации 

лабораторных и полевых экспериментов и наблюдения; 

 иметь навыки научно-исследовательской деятельности, навыки по сбору и 

подготовке научных материалов, обработке результатов полевых и 

экспериментальных исследований, преподавания в средних общеобразовательных и 

специальных учебных заведениях, организации и осуществления внеклассных форм 

работы со школьниками, осуществления просветительской деятельности в области 

биологии и экологии. 

 быть компетентным в основных областях биологической науки: клеточной 

биологии, эволюционной биологии, генетических и биотехнологических методах 

селекции.  

4. Требования по приему на образовательную программу 

Прием на 1 курс образовательной программы 6М060700-«Биология» осуществляется в 

соотвествии с типовыми правилами приема в высшие учебные заведения Республики 

Казахстан.  

Прием на 1 и 2 курсы осуществляется в рамках перевода с одного вуза в другой и в рамках 

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

превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 

магистрант  должен 
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- иметь представление: о процессах, явлениях  и закономерностях развития природы, 

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

передовых знаний в области естественнонаучных дисциплин; 

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

личности; использовать методы исследования биологической наук в различных видах 

профессиональной деятельности; 

- уметь: применять теоретические знания в своей будущей профессиональной деятельности; 

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

школах, колледжах, ВУЗах;  

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

повышению качества образования. 

 

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

Дублинские Дескрипторы 

Мировоззренческая компетенция (Мк) предполагает освоение научной картины мира, 

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

опытом деятельности. 

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

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

Компетентность интегративная: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения накопленных знаний. 

Компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

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

знание и гордость за символы государства. 

Исследовательская компетенция (Ки) предполагает способность решать поставленные 

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

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

субъекту, владение методами и логикой научного исследования. 

Компетентность в выделении противоречий и проблем современной действительности. 

Компетентность в области логики научного исследования. 

Компетентность в области теоретического исследования. 

Компетентность в области эмпирического исследования. 

Коммуникативная компетенция (Кк) предполагает способность к социальному 

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

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

деловую переписку. 

Компетентность социального взаимодействия. 

Компетентность языковая. 

Компетенция самоменеджмента (Кс) предполагает управление собственными ресурсами, 

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

освоение способов саморазвития, саморегуляции и самоподдержки. 

Компетентность в области разрешения проблем. 

Компетентность в области принятия решений. 

Компетентность в области самосовершенствования и саморегуляции. 

Компетентность в области профессионального саморазвития. 

Профессиональная компетенция (Кп) предполагает способность выполнять задачи в 

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

умения и знаний при решении профессиональных задач. 

 

Образовательные и профессиональные цели программы / возможность дальнейшего 

продолжения обучения 

Основной общенациональной целью образования по специальности 6М060700 – «Биология» 

является подготовка высокообразованного специалиста в области новых биологических и 

экологических технологий, в обеспечении конкурентоспособности обучающегося в мировом 

образовательном пространстве в эпоху технократизации и глобализации.  

Знание иностранного языка и качественное обучение гарантирует:  обеспечение мобильности 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений; 
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обеспечение конвертируемости документов о высшем образовании для равноправного 

участия Республики Казахстан в образовательном пространстве. 

Иерархия целей по циклам дисциплин: 

По циклу БД:  

Целью обучения базовым дисциплинам является создание условий для развития творческого 

потенциала, инициативы и новаторства, продолжения студентами образования на 

последующей ступени высшего образования. Назначение базовых дисциплин дать основу для 

формирования системы знаний по биологии. Получение полноценного и качественного 

образования, высокой компетентности в различных областях биологии. Овладение 

практическими и теоретическими навыками педагогической деятельности.  

Выпускник получает знания по педагогике, психологии, иностранному языку, 

профессиональному казахскому языку, биотехнологическим и генетическим методам в 

селекции. Овладевает  навыками практического использования знаний в лаборатории, в 

научных исследованиях. 

По циклу ПД: 

Целью обучения профессиональным дисциплинам является формирование 

конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы, что обеспечит возможность для 

максимально быстрого трудоустройства по специальности; выбора студентами 

индивидуальных программ в области образования и профессиональной компетентности. 

Выпускник должен знать в объеме программы «Магистратура» клеточную биологию, 

эволюционную биологию, теоретическую биологию, технологии преподавания биологии.  

В компоненте по выбору предоставляется возможность выбора индивидуальной программы 

обучения для обучающихся; Дисциплины по выбору углубляют знания основных предметов 

по всем циклам.  

Продолжение образования на последующей ступени высшего образования (докторантура). 

 

5. Структура программы с указанием кредитов: 

Структуру программы набора 2018 и 2017 смотрите в приложениях №1 и 2. 

Описания дисциплин смотрите в приложениях 1а и 2а 

 

6. Итоговые экзамены 

По всем дисциплинам обязательного компонента сдаются экзамены (устной или письменной) 

форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования. По дисциплинам компонента по 

выбору экзамен по одной дисциплине модуля, второй сопровождается другой формой 

контроля.  

В 4-ом семестре сдается комплексный экзамен и проводится защита магистерской 

диссертации. Разработанная научно-исследовательская работа (магистерская 

диссертация) студентом публично защищается на заседании государственной 

аттестационной комиссии в конце 4-го семестра. 
 

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

1) Мырзагалиева А.Б., д.б.н., профессор, читает курс «Современное учение о 

растительности», «Организация и планирование биологических исследований», 

«Ресурсоведение»; 

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

биология», «Сохранение биоразнообразии и заповедное дело», «Эволюционная биология» 

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

«История и методология биологии», «Методика полевых исследований по экологии 

животных», «Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия», «Сравнительная 

морфология и эволюционное развитие растений»; 

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

размножения растений», «Гидробиология и ихтиология», «Педагогические технологии в 

преподавании биологии», «Теоретическая биология»; 

5) Прокопов К.П.  к.б.н., доцент кафедры биологии, читает курсы по дисциплинам 

«Практикум по редким животным на примере ВКО», «Биологические ресурсы Казахстана»; 

6) Сапронова Е.А., к.б.н., ст.преподаватель, читает курсы по дисциплинам «Методика 

ботанических исследований» 
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7) Воробьев А.Л., д.б.н., читает курсы по дисциплинам «Биотехнологические и генетические 

методы в селекции», «Иммуногенетика». 

 

Дополнительная информация для студентов. 

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

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

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 8 столовых в 

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

заверенные копии с арендаторами столовых прилагаются.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется 

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

помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор о 

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

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со 

студентами Университета. Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

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

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

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

студенческие молодежные трудовые отряды. 

Международные программы – заключено договора с зарубежными и отечественными 

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

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

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

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

Синьцзянским университетом (КНР). Студенты и магистранты принимают активное участие и 

выезды в страны дальнего и ближнего зарубежья.  

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

«Бухтарминское водохранилище». 

Условия/база для занятий спортом - Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах №2 и 

№7 и спортивный модуль. 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам»; 

- Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П ВКГУ 011-15 

 

 

 

Приложение 1 

Структура набора (курсов, юнит): 

(первого года обучения, набор 2018) 
 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

по ECTS 

Семест

р 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Men-5201 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

1 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
BGMS -5201 

Селекциядағы биотехнологиялық 

және генетикалық әдістер 

Биотехнологические и генетические 

методы в селекции 

Biotechnology and genetic methods in 

selection 

7 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 
BRK-5202 

Қазақстанның биологиялық 

ресурстары 

Биологические ресурсы Казахстана 

Biological resources of Kazakhstan 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
I-1305 

Иммуногенетика 

Иммуногенетика 

Immune-genetics 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SOR6306-

1306 

Өсімдіктер туралы қазіргі ілім 

Современное учение о 

растительности 

The modern theory of vegetation 

7 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
Imm -1303 

Иммунология 

Иммунология 

Immunology 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
CUZh -1304 

Жануарлар туралы ілім 

Современное учение о животных 

The modern animal study 

7 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
SBZD-1202 

Биоалуалтүрлікті сақтау және 

қорықтану ісі 

Сохранение биоразнообразия и 

заповедное дело 

Biodiversity conservation and 

preservation work 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
PRZh-1301 

ШҚО мысалында сирек кездесетін 

жануарлар 

Практикум по редким животным на 

примере ВКО 

Workshop on rare animals on the 

example of the East-Kazakhstan region 

5 1 
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ПД 

PS 

КВ 

SC 
GI-1303 

Гидробиология және ихтиология 

Гидробиология и ихтиология 

Hydrobiology and ichthyology 

5 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
RIBR-1203 

Биологиялық ресурстарды 

рационалды қорғау 

Рациональное использование 

биологических ресурсов 

Sustainable use of biological resources 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
BELR-1301 

Дәрілік өсімдіктердің биологиясы 

және экологиясы 

Биология и экология лекарственных 

растений 

Biology and ecology of medicinal 

plants 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

ONIDNEN-

1302 

Жаратылыстану ғылымдары 

бағытындағы зерттеушілік іс-әрекет 

негіздері 

Основы научно-исследовательской 

деятельности в направлении 

естественных наук 

Fundamentals of research in the area of 

Natural Sciences 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
BOR-1304 

Биотехнология өсімдік шаруашылық 

негіздерімен 

Биотехнология с основами 

растениеводства 

Biotechnology with basics of plants 

growing 

5 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 

OSSBR-

5201 

Қоршаған ортаны қорғау және 

биоалуантүрлілікті сақтау  

Охрана окружающей среды и 

сохранение биоразнообразия 

Environment protection and 

biodiversity preservation 

5 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 
DKz -5202 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 

 

 

 

 

 

Приложение 1А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

Название Педагогика 

Код Ped -5203 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т. 

Ученая степень и звание Профессор, доктор наук; доцент, кандидат наук 

Цель курса Обеспечить овладение магистрантами знаниями о теории и методике 

обучения, умениями и навыками, необходимыми для эффективной 

организации учебного процесса, формировать профессиональную 

направленность личности будущего педагога, развивать 

педагогическое мышление, педагогические способности, готовность 
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к инновационной педагогической деятельности. 

Пререквизиты курса Философия, социология-политология, учебно-воспитательные и 

педагогические практики 

Краткое содержание курса Содержание курса строится с учетом таких объективных тенденций 

совершенствования учебного процесса, как гуманизация, 

демократизация, поиск коллективных форм взаимодействия. 

В основу изучения положены следующие идеи: 

- личностно-гуманистическая ориентация деятельности учителя; 

- идея целостности педагогического процесса; 

- идея целесообразности и системности действий педагога. 

Форма итогового контроля Экзамен -семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: основные понятия, категории теории обучения (дидактики), 

сознательно использовать их в анализе и организации образовательного 

процесса; теоретические основы и перспективы развития содержания 

образования; современные дидактические концепции и модели обучения. 

уметь: оперировать педагогическими понятиями; выстраивать логику 

образовательного процесса; формулировать образовательные, 

воспитательные и развивающие цели обучения; анализировать 

современные дидактические концепции; выбирать методы и средства 

обучения; наблюдать, анализировать и объяснять данные наблюдения за 

организацией учебного процесса; проводить сравнительный анализ 

учебников разных авторов; конструировать формы организации обучения; 

использовать полученные знания в образовательной практике; 

иметь навыки: оценивать качество реализуемых образовательных 

программ на основе действующих нормативно-правовых актов; решать 

задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 

учреждения и его подразделений; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным 

работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; в области научной и научно-педагогической деятельности 

в образовательных учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

4. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

5. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по 

напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 

c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Психология 

Код Psi -5204 

Тип БД ОК 
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Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Дергачева Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат наук 

Цель курса Формирование навыков аналитического мышления в создании 

социальной и психологической среды образования и устойчивого 

развития, представлений об использовании психологических знаний 

при разработке содержания, методов и форм образования на разных 

ступенях развития. 

Пререквизиты курса Философия, политология-социология 

Краткое содержание курса Понимание значения, предмета, объекта и методов психологии 

образования в процессе жизнедеятельности человека. Формирование 

смысловых установок для психологического изучения сферы 

образования в устойчивом развитии, личностно-деятельностного 

отношения к своей профессиональной деятельности. Освоение 

теорий психологического обеспечения образовательной деятельности 

на основе психологического анализа возрастных периодов развития 

личности, причин и особенностей формирования отклоняющихся 

форм поведения. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: современные проблемы психологии образования; теоретические 

основы, концепции и принципы психологии развития и образования в 

избранной области деятельности; особенности работы психолога с детьми, 

подростками и юношами «группы риска»; 

уметь: применять комплексный подход к решению проблем психологии 

образования человека; использовать различные психолого-педагогические 

методики и эмпирические данные в образовательной/ профессиональной 

деятельности; расширять общепрофессиональную, фундаментальную 

подготовку в соответствии с видами деятельности;  

иметь навыки: владения способами решения проблем в области 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

системным и научно- образовательным мышлением учитывая 

социальноэкономические, психологические и культурно-исторические 

условия жизнедеятельности человека; современными технологиями сбора, 

обработки данных и их интерпретации; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным 

работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; в области научной и научно-педагогической деятельности 

в образовательных учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 509 c. 

3. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2013. - 207 c. 

4. Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. 

Березанская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 524 c. 

5. Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика: 

учебник / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. – Москва: Юрайт, 2014. – 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название История и философия науки 

Код IFN -5201 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Сейтембетов Е.Ж. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат 

Цель курса Изучение теоретических основ курса. Аналитическая работа с 

первоисточниками, классическими трудами зарубежных и 

отечественных методологов науки. Содействие самостоятельному и 

критическому мышлению, формирование таких качеств как широта, 

гибкость и открытость мышления.   

Пререквизиты курса Философия, политология-социология 

Краткое содержание курса Предмет истории и философии науки.  Мировоззренческие 

основании науки.  Функции науки.  Возникновение и становление 

науки. Наука в Древнем мире, Средневековье и в эпоху 

Возрождения. Новоевропейская наука – классический этап развития 

науки.  Основные концепции и направления неклассического и 

постнеклассического этапа развития науки.   Структура и уровни 

научного познания. Наука как профессия. Идеалы и нормы науки.   

Философские основания науки и научная картина мира.   Научные 

традиции и научные революции.  История и философия естественных 

и технических наук.  История и философия социальных и 

гуманитарных наук.  Философские проблемы развития современной 

глобальной цивилизации. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать:  природу, строение, принципы организации и функционирования 

науки; генезис и историю науки с позиции формирования ее моделей, 

образов и стилей мышления; взаимосвязь научной и философской мысли; 

фундаментальную основу и понятийный аппарат истории и философии 

науки;  производство знаний, закономерности формирования и развития 

научных дисциплин; основные принципы научно-исследовательской 

деятельности; 

уметь:  формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования;  анализировать и осмысливать реалии 

современной теории и практики на основе истории и философии науки, 

методологии естественнонаучного, социогуманитарного и технического 

знания;  применять методологические и методические знания в проведении 

научного исследования, педагогической и воспитательной работы; 

иметь представление: о самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующей фундаментального 

образования в соответствующем направлении; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 
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расширения профессиональных навыков и умений; быть способным 

работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; в области научной и научно-педагогической деятельности 

в образовательных учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 383 c. 

2. Батурин, В.К. Философия науки: Учебное пособие. / В.К. Батурин. 

- М.: ЮНИТИ, 2015. - 303 c. 

3. Гусева, Е.А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, 

В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 128 c. 

4. Лебедев, С.А. Философия науки: Учебное пособие для магистров. 

2-е изд., пер. и доп. / С.А. Лебедев. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 296 c. 

5. Степин, В.С. Философия и методология науки / В.С. Степин. - М.: 

Академический проект, 2015. - 716 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Иностранный язык (профессиональный) 

Код IYa(p) -5202 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Ученая степень и звание Кандидат наук; доцент, кандидат наук 

Цель курса Обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу. 

Пререквизиты курса Инностранный язык (уровни владения В1, В2) 

Краткое содержание курса Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой рабочий день. 

Научная библиотека. Международное сотрудничество. Учеба в 

магистратуре. Научная конференция. Знаменитые люди 

специальности. Особенности перевода литературы по специальности. 

Аннотирование научных статей. Перевод текста по специальности. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: содержание основных разделов филологии; 

уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на 

иностранном языке для получения и передачи научной информации, 

читать литературу общественно-политического характера; оформлять 

извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести 

беседы, делать сообщения и доклады на иностранном языке темы, 

связанные со специальностью и научной работой магистранта, а также на 

общественно-политические и социальные темы. 

иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного экзамена по темам специальности и 

по диссертационной работе в форме сообщения, информации, доклада; 

диалогической речи, позволяющей принимать магистранту участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, 

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



 

П ВКГУ 011-15 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным 

работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; в области научной и научно-педагогической деятельности 

в образовательных учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

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

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

с. 

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

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

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

Котий, Н. А. Лукьянова.- М.: ДЕКОНТ +-ГИС: ЭКСМО, 2011-. Ч. 1.- 

2011.- 639 с. 

4. Практический курс английского языка. 1 курс [Текст]  : учеб. для 

вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 

2012. - 536 с. 

5. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Текст]  : workbook / S. 

Emsden-Bonfanti. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-ROM. 

6. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Elementary Coursebook / L. 

Clandfield, K. Pickering ; ред. A. Jeffries ; with odditional material by A. 

Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 158 p. + Campbell, Robert 

Globale : workbook / R. Campbell, R. Metcalf  (16 p.) + CD-ROM.  

7. Watkins, Frances. Global [Текст]  :  Advanced teacher's book / F. 

Watkins. - [б. м.] : Macmillan, [2012]. - 1652 p. + CD-ROM. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Менеджмент 

Код Men-5201 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 1 кредит, по ЕСТS - 2 

Ф.И.О. Мухамедиева А. Г., Сактаева А. А. 

Ученая степень и звание Доцент, к.э.н.; ст.преподавтаель, к.э.н. 

Цель курса Освоение основ теории менеджмента, логики ее эволюции в ХХ веке 

и тенденций развития ХХ1 века,  дать комплексное представление о 

системе бизнеса, закономерностях управленческой деятельности, 

ключевых управленческих компетенциях; ознакомить с функциями, 

методами и принципами управленческой деятельности; формировать 

умения в области управления организацией. 

Пререквизиты курса Основы экономики, основы права 

Краткое содержание курса Введение. Теоретические основы и категориальный аппарат 

менеджмента. Различные модели управления в организациях. 

Особенности потребностно-мотивационной сферы работников. 

Процесс планирования стратегии и методов разработки отдельных 

этапов. Базовые методики мотивирования сотрудников. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: об особенностях управленческой деятельности в современных 

условиях и условиях ее эффективности; общих закономерностях 
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управленческого развития; методологию управления организацией; 

методологию планирования деятельности организации и средства 

достижения целей; принципы построения и развития организации; 

основные закономерности мотивации, мотивы поведения людей в 

организации; стадии организации процесса контроля в организации; 

основные подходы и стадии процесса принятия управленческих решений; 

закономерности эффективных коммуникаций; способы проведения 

организационных изменений. 

уметь: осуществлять информационную подготовку в рамках ключевых 

элементов управленческой деятельности; адекватно ориентироваться в 

социальных ситуациях; применять  процедуры, модели и методы 

стратегического планирования; пользоваться различными моделями 

менеджмента в практике конкретной организации; использовать различные 

методы мотивации; спользовать традиционные подходы к принятию 

управленческих решений; управлять временем, конфликтами и стрессами; 

эффективно осуществлять презентации и письменные коммуникации; 

оценивать пригодность стилей руководства для конкретных ситуаций; 

выделять проблемы этики в бизнесе. 

иметь навыки: владения специальной терминологией; диагностикой   

состояния организации; механизмом управления повышающим 

эффективность деятельности организации. 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений; быть способным 

работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; в области научной и научно-педагогической деятельности 

в образовательных учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. - М.: Дело, 

2014. – 275 с. 

2. Блэйк Р.Р., Мутон Д.С. Научные методы управления / Р.Р., Блэйк, 

Д.С. Мутон [пер. с англ. И. Ющенко]. – Киев: Высшая школа, 2013. – 

274 с. 

3. Балашов, А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. 

Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 c. 

4. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2013. – 320 с. 

5. Коротков, Э.М., Солдатова, И.Ю. Основы менеджмента: Учебное 

пособие / Э.М. Коротков, И.Ю. Солдатова, - М.: Дашков и К, 2013. - 

272 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Биотехнологические и генетические методы в селекции 

Код BGMS -5201 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 4 кредита, по ЕСТS - 7 

Ф.И.О. Воробьев А.Л. 

Ученая степень и звание д.б.н., профессор 

Цель курса Формирование у магистрантов углубленных профессиональных 

знаний об основных современных методах биотехнологии – 
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генетическое клонирование, генетическая трансформация, культура 

тканей при отдаленной гибридизации, получение удвоенных 

гаплоидов, направленных на повышение эффективности и ускорение 

селекционного процесса. 

Пререквизиты курса Биология,  генетика, биотехнология 

Краткое содержание курса Курс предусматривает новые пути создания пород животных, сортов 

растений. Явление мужской цитоплазматической стерильности, 

процессы опыления. Управление процессами увеличесния набора 

хромосом триплоидностью. Применение химических мутагенов, 

ультрафиолетовых лучей, ионизирующей радиации. Мутации. 

Выделение протопластов, их культивирование и регенерация. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

Знать: основные термины и понятия, применяемые в биотехнологии. 

Уметь:самостоятельно ставить задачу исследования и осуществлять 

селекционный процесс по отдельным культурам 

Владеть: генетическими методами анализа селекционных задач. 

Компетенций: готовность применять разнообразные методологические 

подходы к решению современных проблем в селекции и защите растений 

от вредных организмов, при хранении и переработке продукции. 

Рекомендуемая литература 

 

 

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

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

2. Мамраев, Б. Б. Форсайт в области биотехнологии и биоиндустрии 

в Республике Казахстан [Текст]  : моногр. / Б. Б. Мамраев, М. М. 

Сартбаев, А. М. Акимбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 126 с. 

3. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика : 

оқулық. – Алматы : ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

4. Aydarbaeva D. K. and other Genetics [Текст]  : textbook. – Almaty: 

Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.-244 p. 

5. Өтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология : оқу 

құралы. – Алматы : Эверо, 2017. - 292 б.. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Биологические ресурсы Казахстана 

Код BRK-5202 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Прокопов К.П. 

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

Цель курса Изучает биологические ресурсы, классификацию растительных 

ресурсов, основные группы сырьевых растений, ресурсы животного 

мира, обзор биологических ресурсов Казахстана. 

Пререквизиты курса Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология 

беспозвоночных, зоология позвоночных, систематика растений,  

экология растений и животных, методика преподавания биологии 

Краткое содержание курса Ресурсы растительного мира. Выявление и открытые биологических 
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активных веществ из растений. Ресурсоведческие методы (методика 

определения запасов лекарственных растений). Прикладные и 

теоретические методы. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать теоретические и прикладные ресурсоведческие  методы, 

ресурсоведческое районирование Казахстана; 

уметь определять основные критерии жизнеспособности популяции, 

выявление исчезающих видов растений и животных, стратегию сохранения 

биоразнообразия;  

иметь навыки представления жизненных формах в окружающей среде; 

компетенций:  

- владеть ресурсоведческими методами, методами определения зверей;  

- изучения особенностей биологии и экологии в различных типах угодий и 

понимать роль зверей в цепях питания. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

2. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

3. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

4. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

5. Ресурсы лекарственных растений [Электронный ресурс] : моногр. / 

А. Б. Мырзагалиева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 316 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Клеточная биология 

Код КВ -5303 

Тип ПД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS – 3 

Ф.И.О. Китапбаева А.А.  

Ученая степень и звание к.б.н.  

Цель курса Углубить знания магистрантов полученные в области  клеточной 

биологии, ознакомление магистров с фундаментальными основами и 

современными представлениями о структуре, молекулярной 

организации, исполнительных  регуляторных механизмах функций 

про-эукариотических клеток. 

Пререквизиты курса Биология клетки, микробиология 

Краткое содержание курса Представление о фундаментальных основах строения и 

молекулярной организации эукариотических клеток; клеточной 

эволюции, репродукции и дифференцировки клеток; внеклеточных и 

внутриклеточных регуляторных механизмах и роли межклеточных 

коммуникаций; взаимодействии клеток со средой, их энергетике и 
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механизмах движения. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: фундаментальные основы строения  и молекулярной 

организации эукариотических клеток; основы клеточной эволюции, 

репродукции и дифференцировки клеток; механизмы 

внутриклеточной регуляции, роль межклеточных коммуникаций; 

суть взаимодействий клеток со средой, энергетику и механизмы 

движения. 

уметь: понимать и видеть сходства и различия в строении и 

функционировании бактериальных, растительных и животных 

клеток; анализировать состав клеточных популяций многоклеточного 

организма; применять современные методы клеточной биологии, 

гистологии: ультраструктурной микроскопии, количественной 

цитохимии, аналитической цитологии, цитогенетические методы, 

молекулярной биологии. 

иметь навыки: понимания общего представления о строении и 

функционировании клетки как функциональной единицы живой 

природы; 

компетенции: готовность применять разнообразные методологические 

подходы к решению современных проблем в клеточной биологии. 

Рекомендуемая литература 

 

 

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

Дәуір, 2011.-260 бет. 

2. Гистология, эмбриология, цитология; ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 800 

c. 

3. Ильин Д.А. Многоядерные макрофаги : моног. / Д.А.Ильин. – М.: 

«Наука» Новосибирск, -2011. – 74 с. 

4. Алиева И.Б., Киреев И.И. и др. Методы клеточной биологии, 

используемые в цитогенетике : Учебное пособие для проведения 

практических занятий по курсу «Цитогенетика». — М.: МГУ, 2010. 

— 133 с. 

5. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник для вузов 

/ А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 2012. - 480 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Иммуногенетика 

Код I-1305 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Воробьев А.Л. 

Ученая степень и звание д.б.н., профессор 

Цель курса Изучение основных направлений иммунологии и иммунологически 

неспецифических реакций живого организма. 

Пререквизиты курса Микробиология и вирусология, генетика 

Краткое содержание курса Современные  направления иммунологии: иммунопатология, 

молекулярная иммунология, иммунология эмбриогенеза, 

аллергология, трансплантационная иммунология, инфекционная 

иммунология, иммунохимия, иммуноморфология, 
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нейроиммунология. Естественные резистентности организма в 

изучении иммунологически неспецифических реакций, 

распознавания и подавления размножения одноклеточных и 

многоклеточных паразитов, клеток (нормальных, повреждённых, 

мутантных, стареющих, опухолевых, инфицированных вирусами), 

микробов, вирусов. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: 

- основные направления исследований иммуногенетики; 

- принцип наследования силы иммунного ответа; 

- генетические системы групп крови. 

уметь: 

- работать с научной, учебной литературой;  

- пользоваться иммуногенетической терминологией. 

владеть: 

- методами анализа, сбора, хранения и обработки информации. 

компетенций:  

- демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики, иммунологии, иммуногенетики; 

- демонстрирует современные представления об основах биотехнологии, 

генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

2. Ярилин А.А. Иммунология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 748 с. 

3. Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. Иммунология. Атлас. — 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. — 624 с. 

4. Хаитов Р.М. Иммунология: Учебник. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. — 528 с. 

5. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Современное учение о растительности 

Код SOR6306-1306 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 4 кредита, по ЕСТS - 7 

Ф.И.О. Мырзагалиева А.Б. 

Ученая степень и звание д.б.н., профессор 

Цель курса Формирование знания о новейших достижениях и тенденциях 

развития растений и ультраструктуры растительной клетки, 

анатомии и морфологии, систематики растений, грибов и 

грибоподобных организмов, лишайников. 

Пререквизиты курса Ботаника, экология 

Краткое содержание курса Морфология, физиология иэкология представителей основных 

таксонов растительного мира, географическое распространение 

высших и низших растений, использование методов при 

исследовании живых объектов. 
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Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: анатомическое и морфологическое строение тканей, органов 

растения и гриба, их функции и формирование в процессе онтогенеза и 

филогенеза; взаимосвязи растительных и грибных организмов и 

окружающей среды; базовые представления о разнообразии растений и 

грибов;значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; 

уметь: обосновать научность подхода ботаники к изучению растений и 

накоплению знаний в этом направлении; использовать полученные знания 

при изучении других биологических дисциплин; 

владеть навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических  исследований  биологических  объектов  (приготовление  

объекта  к исследованию,  фиксация,  резка,  окраска,  микроскопия,  

препарирование,  зарисовка, и др.); 

компетентность: знать особенности морфологии, физиологии и 

воспроизведения, географическое распространение и экологию 

представителей растительности. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

2. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

3. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

4. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

5. Ресурсы лекарственных растений [Электронный ресурс] : моногр. / 

А. Б. Мырзагалиева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 316 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Иммунология 

Код Imm -1303 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Воробьев А.Л. 

Ученая степень и звание д.б.н., профессор 

Цель курса Формирование у магистрантов знаний о строении и функциях 

иммунной системы в норме и при патологии, ознакомление с 

природой иммунитета, паразитизма и взаимоотношениий паразита и 

растения-хозяина. 

Пререквизиты курса Ботаника, генетика, физиология, основы селекции, микробиология и 

вирусология, биотехнология 

Краткое содержание курса Природа иммунитета, паразитизма и взаимоотношениий паразита и 

растения-хозяина. Природа наследования разных типов иммунитета 

на примерах создания устойчивых сортов методами оценки их 
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основными паразитами на материалах селекционной работы. 

Представления о паразитизме, патогенности, вирулентности, 

образовании новых агрессивных растительных штаммов и методах 

создания новых иммунных сортов. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: структуру иммунной системы и роль в эволюции; 

уметь:   анализировать научные литературы по проблемным вопросам 

современной иммунологии; 

владеть навыками оценки данных лабораторных исследований 

иммунного статуса; 

компетентность:  

- способностью и готовностью работать с научной литературой, 

анализировать информацию, вести поиск, превращать прочитанное в 

средство для решения профессиональных задач (выделять основные 

положения, следствия из них и предложения); 

 – способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и их 

экспериментальной реализации 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

2. Ярилин А.А. Иммунология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 748 с. 

3. Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. Иммунология. Атлас. — 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. — 624 с. 

4. Хаитов Р.М. Иммунология: Учебник. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. — 528 с. 

5. Иммунология. Практикум / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 

Игнатьевой, Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 176 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Современное учение о животных 

Код CUZh -1304 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 4 кредита, по ЕСТS - 7 

Ф.И.О. Прокопов К.П. 

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

Цель курса Изучение места животных в окружающей среде и разделение на 

систематические группы,  строения органов в связи с их функциями 

даёт возможность понять приспособления к условиям 

существования, лостных систем, а также происхождение и пути 

эволюции различных групп животных. 

Пререквизиты курса Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 

Краткое содержание курса Морфология, физиология иэкология представителей основных 

таксонов животного мира, географическое распространение 

животных, использование методов при исследовании живых 

объектов. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 
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географическое распространение и экологию представителей основных 

таксонов, принцип  системной  организации,  дифференциации  и  

интеграции функций организма; 

уметь: обосновать научность подхода зоологии к изучению животных и 

накоплению знаний в этом направлении; использовать полученные знания 

при изучении других биологических дисциплин; 

владеть навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических  исследований  биологических  объектов  (приготовление  

объекта  к исследованию,  фиксация,  резка,  окраска,  микроскопия,  

препарирование,  зарисовка, и др.); 

компетентность: выделять жизненные формы животных на основе 

особенностей их экологии и поведения. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

2. Биотехнологические методы диагностики болезни животных. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

3. Нормальная физиология / Под ред. Э.Г.Улумбекова. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР – МЕД, 2010. - 687с 

4. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

5. Бродский А. К. Биоразнообразие [Текст]: учебник для ВПО / А. К. 

Бродский. - Москва: Академия ИЦ, 2012. - 207 с 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Сохранение биоразнообразия и заповедное дело 

Код SBZD-1202 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Китапбаева А.А.  

Ученая степень и звание к.б.н.  

Цель курса Дисциплина «Сохранение биоразнообразия и заповедное дело» 

направлена на изучение магистрантами биологических 

специальностей взаимозависимости и взаимодействия в системе 

«общество – природа» на определенной территории и с 

использованием определенного инструментария, а именно – с 

помощью системы территориальных ограничений 

природопользования и применения системного мышления для 

решения конкретных локальных задач рационального использования 

и устойчивого возобновления биологических ресурсов в области 

профессиональной компетенции. 

Пререквизиты курса Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология 

беспозвоночных, зоология позвоночных, систематика растений,  

экология растений и животных, методика преподавания биологии 

Краткое содержание курса Понятие биоразнообразие, его основы и законы. Взаимозависимость 

и взаимодействие в системе «общество – природа» на определенной 

территории и с использованием определенного инструментария. 

Система территориальных ограничений природопользования, основы 
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заповедного дела. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: глобальные, региональные и локальные экологические проблемы, 

роль заповедного дела в их решении, экологические аспекты сохранения 

биологического разнообразия заповедников, антропогенные воздействия 

на природу заповедников, управление динамикой природных комплексов 

заповедников, региональную систему охраняемых природных территорий, 

охраняемые природные территории и Экологическая программа 

Казахстана. 

уметь: применять методику рационального природопользования, 

направленную на сохранение биологических ресурсов; управлять 

динамикой развития заповедников, основываясь на полученных методах и 

способах управления; применять основные положения Экологической 

программы Казахстана. 

владеть навыками исследования в полевых и лабораторных условиях. 

компетентность: владеть на репродуктивно-творческом уровне базовыми 

знаниями в области заповедного дела; способность использовать 

методологические знания в области организации и управления особо 

охраняемыми территориями; способность работать на 

междисциплинарном уровне, для решения вопросов в области сохранения 

биоразнообразия; способность взаимодействия с экспертами в других 

предметных областях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

2. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

3. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

4. Биотехнологические методы диагностики болезни животных. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

5. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

6. Бродский А. К. Биоразнообразие [Текст]: учебник для ВПО / А. К. 

Бродский. - Москва: Академия ИЦ, 2012. - 207 с 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Практикум по редким животным на примере ВКО 

Код PRZh-1301 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Прокопов К.П. 

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

Цель курса Формирование у магистрантов практических навыков по изучению и 

сохранению редких животных, обитающих на территории 

Восточного Казахстана. 
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Пререквизиты курса Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, эмбриология, 

цитология, гистология, генетика 

Краткое содержание курса Общая характеристика редких и исчезающих видов животных ВКО. 

Морфологический и систематический обзор редких и исчезающих 

животных. Ресурсы редких животных и биологические особенности. 

Этологические особенности редких и исчезающих животных. 

Нормативное регулирование численности редких и исчезающих 

видов животных ВКО. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: разнообразие и систематические положение редких и исчезающих 

видов ВКО; теоретические основы биологии развития и размножения 

редких и исчезающих видов животных; основы проведения зоологических 

исследований; информационную базу редких и исчезающих видов 

животных, обитающих на территории Восточного Казахстана. 

уметь: проводить необходимые зоологические исследования редких видов 

животных, направленные на сохранение и расширение ареала обитания; 

принимать решения по вопросам охраны, исследования и воспроизводства 

редких и исчезающих видов животных. 

владеть навыками идентификации видов и разновидностей редких и 

исчезающих животных, определения пола, возраста и других необходимых 

параметров для дальнейших исследований, навыками поиска научно-

технической информации. 

компетентность: проявлять экологическую грамотность и использовать 

базовые знания в области биологии в жизненных ситуациях; понимать 

социальную значимость и уметь прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

2. Биотехнологические методы диагностики болезни животных. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

3. Постановление Правительства РК №1034 «Об утверждении редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 

растений» от 31.10.06 г. 

4. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

5. Бродский А. К. Биоразнообразие [Текст]: учебник для ВПО / А. К. 

Бродский. - Москва: Академия ИЦ, 2012. - 207 с 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Гидробиология и ихтиология 

Код GI-1303 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т.  

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

Цель курса Формирование у будущих специалистов знаний о морфологическим 
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признакам, экологии и биологическим особенностям таксонов, 

методах количественного анализа гидробиологического материала, 

статистического анализа и анализа популяционных свойств 

популяции. 

Пререквизиты курса Зоология, Эволюционное учение 

Краткое содержание курса В процессе изучения курса проводится знакомство с группами 

организмов, массовыми и широко представленными в 

континентальных водоемах. Особое внимание уделяется 

морфологическим признакам, экологии и биологическим 

особенностям таксонов. Даются современные представления о 

системе и практические подходы к видовой идентификации 

бентосных и планктонных организмов. Изучаются методы 

количественного анализа гидробиологического материала, методы 

статистического анализа и анализа популяционных свойств 

популяции. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экологию представителей основных 

таксонов гидробионтов и ихтиофауны; 

уметь: осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и 

рационально использовать природные ресурсы в хозяйственных целях; 

владеть навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов (приготовление 

объекта к исследованию, фиксация, микроскопия, препарирование, 

зарисовка, работа с коллекциями и др.); 

компетентность: выбор оптимальной модели профессионального 

изучения биологических объектов с учётом реальной ситуации; 

познакомить с научными принципами биологического и экологического 

познания; развить умение выдвигать и решать проблемы, планировать и 

ставить наблюдения и эксперименты; умение представлять результаты 

своих исследований. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Гольд З.Г., Гольд В.М Общая гидробиология: учебно–

методическое пособие / З.Г. Гольд, В.М. Гольд. – 2-е изд., перераб. – 

Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2013. 

2. Смирнов Н.Н. Историческая экология пресноводных зооценозов: 

книга предназначена для экологов, гидробиологов, зоологов, 

лимнологов / Н. Н. Смирнов. – М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2010. – 225 с. 

3. Исследования океанов и морей / М-во природных ресурсов и 

экологии РФ, Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Государственный 

океанографический ин-т ; под ред. В.Ф. Комчатова ; рец.: Б.Н. 

Филюшкин, В.С. Красюк. – М.: Артифекс, 2009. – 340 м. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Рациональное использование биологических ресурсов 

Код RIBR-1203 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 
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Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Прокопов К.П.   

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

Цель курса Сформировать навыки самостоятельного овладения новейшими 

путями возобновления биологических ресурсов как необходимого 

условия сохранения цивилизации научить оценивать связь 

геополитических и биосферных процессов, проявлять активную 

жизненную позицию использования приобретенных 

профессиональных знаний, привить глубокое понимание и пути 

творческого использования (поиска) в научной и производственно-

технологической деятельности знаний фундаментальных и 

прикладных аспектов рационального использования биологических 

ресурсов на различной временной перспективе; применять системное 

мышление для решения конкретных локальных задач рационального 

использования и устойчивого возобновления биологических 

ресурсов в области профессиональной компетенции. 

Пререквизиты курса Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология 

беспозвоночных, зоология позвоночных, систематика растений,  

экология растений и животных, методика преподавания биологии 

Краткое содержание курса Биологические ресурсы, основы рационального использования, 

методы возобновления биологических ресурсов, решение задач 

рационального использования и возобновления ресурсов Казахстана. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: представлять объем, границы, структуру и состав биологических 

ресурсов в контексте учения о биосфере; типизировать критерии и 

приводить классификации биологических ресурсов; различать группы 

биологических ресурсов, их особенности и специфику методов 

исследования; знать методы расчета природной ренты и оценки 

техногенного ущерба, критерии их применения; структуру процесса 

рационального использования и воспроизводства биологических ресурсов; 

уметь: определять динамику ресурсных видов; оценивать состоянием 

ресурсов; использовать методы управления ресурсами в различных средах; 

проводить оценку продуктивности территории; рассчитывать объем 

изъятия эксплуатируемых ресурсных видов для поддержания их 

дальнейшего устойчивого существования; применять эффективные методы 

оценки запасов и контроля состояния биологических ресурсов; выбирать 

оптимальные варианты и методы сохранения, восстановления и 

культивирования ресурсных видов, разрабатывать компенсационные 

мероприятия; характеризовать степень риска изменения биологических 

ресурсов при планировании хозяйственной деятельности на территориях 

их обитания; 

владеть нормативно-правовыми основами устойчивого 

ресурсопользования 

компетентность: выбор оптимальной модели профессионального 

изучения биологических объектов с учётом реальной ситуации; 

познакомить с научными принципами биологического и экологического 

познания; развить умение выдвигать и решать проблемы, планировать и 

ставить наблюдения и эксперименты; умение представлять результаты 

своих исследований. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

2. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

3. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 
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А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

4. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

5. Ресурсы лекарственных растений [Электронный ресурс] : моногр. / 

А. Б. Мырзагалиева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 316 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Биология и экология лекарственных растений 

Код BELR-1301 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Мырзагалиева А.Б. 

Ученая степень и звание д.б.н., профессор 

Цель курса Формирование у магистрантов научных знаний о лекарственных 

растениях как источнике природных фармакологически активных 

веществ и рациональном использовании растительных ресурсов, 

биологических и экологических особенностей роста и развития 

лекарственных растений. 

Пререквизиты курса Ботаника, экология 

Краткое содержание курса Представление о видовом разнообразии лекарственных растений, их 

местообитании, экологии, биологии, содержании основных 

биологически активных веществ, определяющих фармакологическое 

действие растений на организм человека, научных основах 

правильной заготовки лекарственного растительного сырья, его 

диагностике, области применения.   

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: -ресурсные характеристики лекарственных растений, основы 

процесса заготовки, консервации, принципы приготовления лекарственных 

средств, требования, предъявляемые к лекарственному растительному 

сырью, химический состав и основные биологически активные вещества 

растений, лекарственные растения разных мест обитания, 

фармакологическое действие и область их применения; 

уметь: различать лекарственные растения и недопустимые примеси, 

проводить диагностику лекарственного растительного сырья по 

микроскопическим, биохимическим и др. признакам;  применять знания о 

лекарственных растениях в экспериментальной деятельности и 

практической жизни, составлять лекарственные сборы направленного 

действия. 

владеть навыками определения лекарственных растений. 

компетентность: способность и готовность работать с научной 

литературой, анализировать информацию, вести поиск, превращать 

прочитанное в средство для решения профессиональных задач (выделять 

основные положения, следствия из них и предложения). 
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Рекомендуемая литература 

 

 

1. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

2. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

3. Болотина, А. Ю. Словарь лекарственных растений. Латинский, 

английский, немецкий, русский / Dictionary of Medicinal Plants: Latin, 

English, German, Russian / А.Ю. Болотина. - М.: АБИ Пресс, 2010. - 

256 c. 

4. Энциклопедия лекарственных растений. - М.: СЗКЭО, 2010. - 208 

c. 

5. Ресурсы лекарственных растений [Электронный ресурс] : моногр. / 

А. Б. Мырзагалиева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 316 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Основы научно-исследовательской деятельности в направлении 

естественных наук 

Код ONIDNEN-1302 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т.  

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

Цель курса Подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самостоятельной творческой работе, к внедрению в 

производственный процесс новейших и прогрессивных результатов 

научной деятельности мирового общества;  изучить методологию 

теоретических и экспериментальных исследований, анализ 

теоретических и экспериментальных данных, этапы внедрения НИР в 

производство, виды эффективности НИР;  изучить структуру НИР, 

правила ее оформления, рецензирования, составление доклада и 

тезисов доклада, подготовку материалов к печати. 

Пререквизиты курса Введение в биологию,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, 

физиология, микробиология и др.биологические науки 

Краткое содержание курса Организация и структура науки в стране. Принципы выбора 

направления научного исследования и основные этапы НИР. 

Представление об основах теоретических и экспериментальных 

исследований. Обработка экспериментальных данных и оформление 

результатов НИР. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: теоретические основы научной деятельности;  термины и 

определения;  классификацию научных исследований;  методологию и 

методику научных исследований;  способы сопоставления рабочей 

гипотезы с экспериментальными данными;  этапы внедрения НИР в 

производство;  виды эффективности научных исследований;   структуру 

НИР;   правила оформления НИР;  правила составления рецензии. 

уметь: отбирать и анализировать необходимую информацию;   
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формулировать цели и задачи;  разрабатывать теоретические предпосылки; 

планировать и проводить эксперимент; обрабатывать результаты 

измерений и оценивать погрешности и наблюдения; сопоставлять 

результаты эксперимента с теоретическими предпосылками;  

формулировать выводы научного исследования;  составлять отчет, доклад 

или статью по результатам научного исследования. 

владеть навыками методами  научных исследований. 

компетентность: способность и готовность работать с научной 

литературой, анализировать информацию, вести поиск, превращать 

прочитанное в средство для решения профессиональных задач (выделять 

основные положения, следствия из них и предложения). 

Рекомендуемая литература 

 

 

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

растений. Учебное пособие / В.М. Басов, Т.В. Ефремова. - М.: 

Ленанд, 2015. - 238 c. 

2. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений / 

В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 c. 

3. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. - 488 c. 

4. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / 

авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; 

редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. 

Ун-та, 2014. – 412 с. 

5. Малышев, В.В. Методы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова), 2014. — 86 с. 

6. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых 

животных в полевых условиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. 

7. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Биотехнология с основами растениеводства 

Код BOR-1304 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Мырзагалиева А.Б. 

Ученая степень и звание д.б.н., профессор 

Цель курса Формирование базовых знаний о теоретических положениях и 

практических результатах в биотехнологии с основами 

растениеводства, связанных с получением форм с новыми или 

улучшенными признаками. 

Пререквизиты курса Ботаника, экология, фитоценология 

Краткое содержание курса Представления о биотехнологии в растениеводстве как новой 

отрасли биологической науки. Знания об основных 
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биотехнологических методах на уровне, позволяющем использовать 

полученные знания и навыки для решения профессиональных задач. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: генетические основы биотехнологии в растениеводстве; основные  

методы, применяемые в биотехнологии – культура клеток, тканей, пыльцы, 

протопластов, клеточная селекция, генная инженерия; задачи, направления 

и проблемы биотехнологии применительно к современным потребностям, 

наиболее значимые проекты биотехнологии в растениеводстве, научные и 

правовые основы обеспечения биобезопасности  в биотехнологии, 

биоинженерии и использовании трансгенных растений. 

уметь: подобрать исходный материал растений, применять схемы 

получения генетически новых растительных форм из различных органов 

растений, подбирать и составлять питательные среды на разных этапах 

культивирования, составлять селекционно-генетические программы с 

использованием нетрадиционных методов биотехнологии. 

владеть навыками составления научных докладов с презентацией 

материала, статистической обработки полученных экспериментальных 

данных, работы в сети интернет, а также необходимыми знаниями для 

освоения теоретических основ и методов биотехнологии. 

компетентность: выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

Рекомендуемая литература 

 

 

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

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

2. Мамраев, Б. Б. Форсайт в области биотехнологии и биоиндустрии 

в Республике Казахстан [Текст]  : моногр. / Б. Б. Мамраев, М. М. 

Сартбаев, А. М. Акимбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 126 с. 

3. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика : 

оқулық. – Алматы : ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

4. Aydarbaeva D. K. and other Genetics [Текст]  : textbook. – Almaty: 

Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.-244 p. 

5. Өтесінов Ж.  Жалпы генетика және молекулалық биология : оқу 

құралы. – Алматы : Эверо, 2017. - 292 б.. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия 

Код OSSBR-5201 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

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

Цель курса Ознакомить магистрантов с методами контроля по изъятию 

биоресурсов с учетом возможного ущерба биоразнообразию не 

только внутри своей страны, но и сопредельных государств (сферы 
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юрисдикции) – сторон Конвенции; с правилами использования 

генетических ресурсов и биотехнологий. Содержание курса состоит в 

сохранении и устойчивом использовании компонентов 

биологического разнообразия Республики Казахстан и получения 

экономических выгод, разработка и совершенствование стратегии 

природопользования, правовой основы и системы финансового 

обеспечения программ сохранения биоразнообразия. Также 

ознакомить магистранта с вкладом Казахстана в общую глобальную 

стратегию сохранения биоразнообразия. 

Пререквизиты курса Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, 

математика 

Краткое содержание курса Экология и биоразнообразие. Общетеоретическое основы 

биоценотических отношений внутри экосистем и сохранение 

биологического разнообразия. Принципы проведения 

мониторинговых исследований по изучению устойчивости экосистем 

и сохранению биологического разнообразия. Деятельность человека 

и биоразнообразие. Национальная стратегия сбалансированного 

использования биологического разнообразия. Охраняемые 

территории и биоразнообразие. Конвенция биологического 

разнообразия. Сохранение биоразнообразия. Законодательные 

основы проблем биоразнообразия. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать понятийный аппарат научной и  практической биоразнообразия; 

основы научной организации и проведения исследования по 

биоразнообразию; методы и классификации методов изучения 

биоразнообразия; 

уметь планировать и проводить исследование биоразнообразия с 

использованием ее основных методов;  

иметь навыки проведения исследования в биоразнообразии. 

компетенции: 

- знать основы природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду и охраны окружающей среды; 

- обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Введение в экологический мониторинг : Учебное пособие. / Перм. 

гос. ун-т. - Пермь, 2009. - 178 c. 

2. Егоренков, Л.И. Охрана окружающей среды: Учебное пособие / 

Л.И. Егоренков. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Коробкин, В.И. Экология и охрана окружающей среды: Учебник / 

В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - М.: КноРус, 2013. - 336 c. 

4. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

5. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет.  

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Деловой казахский язык 

Код DKz -5202 
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Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Садыкова С.Т. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат наук 

Цель курса Учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому 

общению на государственном языке, ознакомить с образцами 

оформления документов; научить вести делопроизводство на 

государственном языке. 

Пререквизиты курса Казахский язык (уровни владения В1, В2) 

Краткое содержание курса Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, 

морфология, синтаксис. Структура казахских предложений. Типы 

предложений. Типы придаточных предложений. Времена всех групп. 

Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной 

конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. 

Причастные обороты. Инфинитивные конструкции. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы 

делового казахского языка;  

уметь: использовать изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности; 

иметь навыки: правильного использования профессиональных терминов 

при заполнении документов в соответствии с государственными 

стандартами, а также стилями написания и функциям. 

компетенции: совершенствовать навыки во всех видах речевой 

деятельности (письмо, говорение, аудирование и чтение) на 

государственном языке для решения задач профессиональной 

коммуникации. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Мамырбекова, Г. М. Қазақ тілі [Текст]  : тереңдетілген деңгейге 

арналған / Г. М. Мамырбекова. - Алматы : "LEM"  баспасы, 2013. - 

176 бет.   

2. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс бөлімі 

студентеріне арналған оқу құралы / Ғ. Д. Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. 

- Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 166 бет.  

3. Қазақ тілі. В2 ортадан жоғары деңгей [Текст]  : оқулық / А. К. 

Балабеков [және т. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2012. - 

240 бет.+CD-ROM. 

4. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық минимумы 

[Текст]  :  В1 орта деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. З. С. Күзекова 

[жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2011. - 54 бет.  

5. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық минимумы 

[Текст]  :  В2 ортадан жоғары деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. З. С. 

Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2011. - 

108 бет. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Приложение 2 
 

Структура набора (курсов, юнит): 

(второго года обучения, набор 2017) 

 
Цикл дисциплин Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
Bgc-2301 

Биогеоценология 

Биогеоценология 

Biogeocenology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
TB-2302 

Теоретикалық биология 

Теоретическая биология 

Theoretical Biology 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
MBI-2303 

Ботаникалық зерттеулер әдістемесі 

Методика ботанических исследований 

Botanical research methodology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
IMB-2304 

Биология тарихы мен әдістемесі 

История и методология биологии 

History and Methodology of Biology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
ZOE-2301 

Зоогеография экология негіздерімен 

Зоогеография с основами экологии  

Zoogeography and the basics of ecology 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
BRZh-2302 

Жануарлардың көбеюінің биологиясы 

Биология размножения животных 

Biology of reproduction of animals 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
EOM-2305 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic world 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

MPIEZh-

2306 

Жануарлар экологиясы бойынша 

далалық зерттеу әдістемесі 

Методика полевых исследований по 

экологии животных 

Methods of field research on the ecology 

of animals 

5 3 
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Приложение 2А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Название Биогеоценология 

Код Bgc-2301 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание к.б.н. 

Цель курса Познание причин и закономерностей формирования взаимосвязей 

растительных сообществ с условиями местообитания. 

Пререквизиты курса Ботаника, экология, фитоценология 

Краткое содержание курса Закономерности взаимосвязи в отношениях между растительными 

сообществами и средой обитания. Геоботанические классификации 

при инвентаризации растительных ресурсов, оценке экологических 

условий. Основные признаки фитоценоза, принципы классификации 

растительности, основные шкалы фитоценологии, территориальное 

распределение растительных сообществ, географии растительности. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать:определение понятий биогеоценологии и типы взаимодействия 

между видами в биогеоценозе; 

уметь:   использовать методы исследований для решения прикладных 

экологических задач; 

владеть навыками: использовать теоретические знания при оценке 

экологических условий; 

компетенции: использование  основных  законов  естественнонаучных  

дисциплин  в  профессиональной  деятельности,  применять  методы  

математического  анализа  и моделирования, экспериментального 

исследования. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Жумабекова Б.К. Биогеоценология : Учебное пособие. — 

Павлодар: ПГПИ, 2011. — 237 стр. 

2. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

3. Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. Экологические 

основы природопользования; Дрофа - Москва, 2013. - 669 c. 

4. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

5. Номоконов Л.И. Общая биогеоценология. Ростов-на Дону: Изд. 

Ростовского ун-та, 1989, 456 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Название Теоретическая биология 

Код TB-2302 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 кредита, по ЕСТS - 7 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т.  

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

Цель курса Дать магистрантам представление о предметах и особенностях 

теоретической биологии, об основах теоретического подхода к 

биологическим явлениям и процессам; ознакомить с основными 

законами и аксиомами теоретической биологии; ознакомить с 

теоретическими приемами биологии. 

Пререквизиты курса История и методология биологии, клеточная биология 

Краткое содержание курса Современные подходы в изучении структуры и функции 

субклеточных органелл бактериальной, растительной и животной 

клетки. Основные молекулярно-биохимические механизмы 

процессов живой клетки. Основные положения и законы 

теоретической биологии. Термодинамика и биологическая физика, 

закон онтогенетического старения и обновления. Законы 

теоретической биологии (закон Дриша, закон Моргана-Эфрусси и 

др.). 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: предмет и особенности теоретической биологии, основы 

теоретического подхода к биологическим явлениям и процессам; 

уметь: устанавливать отношения между широким спектром биологических  

феноменов и фактов, применяя эти фундаментальные принципы и  решать 

широкий спектр биологических  проблем и участвовать в  решении  

неявных и нерешенных проблем; 

иметь навыки: использовани основных законов теоретической биологии; 

компетенции: понимание общей структуры дисциплины и связей между 

ее элементами, контекстуализировать (осмысливать) и интерпретировать 

новую информацию в сфере биологических наук и демонстрировать 

понимание формирования теорий и использования  методов  критического 

анализа.  

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Бауэр, Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр; Сост. и прим. 

Ю.П. Голикова; Вступ. ст. М.Э. Бауэр. - СПб.: Росток, 2013. - 352 c. 

2. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник для вузов 

/ А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 2012. - 480 c. 

3. Жумабекова Б.К. Биогеоценология : Учебное пособие. — 

Павлодар: ПГПИ, 2011. — 237 стр. 

4. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

5. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Методика ботанических исследований 



 

П ВКГУ 011-15 

Код MBI-2303 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Сапронова Е.А. 

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

Цель курса Ознакомление магистрантов с методами планирование ботанических 

исследований, описание объектов исследования, популяционный и 

биотический анализ,камеральную обработку материала полевых 

исследований с экспертными оценками состояния объектов 

окружающей среды.Содержание курса включает изучение методов 

исследования в ботанике: наблюдения, эксперимента, способы 

работы с методами ботанического исследования, область их 

применения, особенности проведения. 

Пререквизиты курса Ботаника, экология, фитоценология 

Краткое содержание курса Планирование ботанических исследований. Описание объектов 

исследования. Популяционный анализ. Биотический анализ. 

Камеральная обработка материала полевых исследований. 

Экспертные оценки состояния объектов окружающей среды. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать понятийный аппарат научной и  практической ботаники; основы 

научной организации и проведения ботанического исследования; методы и 

классификации методов ботанической науки; 

уметь планировать и проводить ботаническое исследование с 

использованием ее основных методов;  

иметь навыки проведения исследования в ботанике; 

компетенции: применять ботанические методы исследований (сбор, 

идентификация, описание, гербаризация) при решении типовых 

профессиональных задач. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений. Учебное пособие / В.М. Басов, Т.В. Ефремова. - М.: 

Ленанд, 2015. - 238 c. 

3. Благовещенская, Е. Ю. Фитопатогенные микромицеты. Учебный 

определитель / Е.Ю. Благовещенская. - М.: Ленанд, 2015. - 240 c. 

4. Лазаревич, С. В. Ботаника / С.В. Лазаревич. - М.: ИВЦ Минфина, 

2012. - 480 c. 

5. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике 

растений. Учебное пособие / В.М. Басов, Т.В. Ефремова. - М.: 

Ленанд, 2015. - 238 c. 

6. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений / 

В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 c. 

7. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. - 488 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Название История и методология биологии 

Код IMB-2304 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS – 5 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

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

Цель курса Ознакомление магистрантов с методологией и историей биологии, 

планирование биологических исследований, достижениями 

биологических исследований. Содержание курса рассматривает 

историческое развитие биологических исследований, методов, 

область применения, особенности проведения и значение. 

Пререквизиты курса Введение в биологию,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, 

физиология, микробиология и др.биологические науки 

Краткое содержание курса Первоначальные представления о живой природе и первые попытки 

научных обобщений. Биологические представления в древности. 

Знания о живой природе в раннерабовладельческих государствах 

Азии и Восточного Средиземноморья. Биологические представления 

в древней Индии и Китае. Биология в древней Грециии в древнем 

Риме.Биология в средние века. Эпоха Возрождения и революция в 

идеологии и естествознании. Развитие ботанических исследований. 

Попытки классификации растений в XVI веке. Систематика и 

морфология растений в XVII веке. Развитие микроскопической 

анатомии растений в XVII веке. Зарождение физиологии растений. 

Развитие зоологических исследований. Описания и попытки 

классификации животных в XVI - XVII веках. Зоологические 

исследования в XVIII веке. Изучение ископаемых организмов. 

Развитие исследований по анатомии, физиологии, сравнительной 

анатомии и эмбриологии животных. Анатомия животных и человека 

в XVI - XVII веках. Микроскопическая анатомия и изучение 

простейших. Физиология в XVIII веке. Становление сравнительной 

анатомии. Эмбриология животных. Господство метафизического 

мировоззрения в естествознании XVII - XVIII веков. Достижения 

биологии XVII - XVIII веков. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: историческое формирование понятий аппарата научной и  

практической биологии; история биологических исследовании, основы 

научной организации и проведения;  

уметь: планировать и проводить биологические исследования с 

использованием ее основных методов;  

иметь навыки: проведения исследования в биологии. 

компетенции: дисциплина направлена на формирование 

профессиональной, исследовательской компетенций. Магистрант понимает 

пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь 

геополитических и биосферных процессов, проявляет активную 

жизненную позицию, используя профессиональные знания 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, 

Д. В. Круглов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 290 с 

2. История и методология биологии: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. Н. 

В. Овчарова, Т. А. Терехина]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 230 с. 

3. Канке, В.А. История, философия и методология естественных 

наук: Учебник для магистров / В.А. Канке. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 505 c. 
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4. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического исследования 

система методов биологии / И. Т. Фролов. - Москва: Изд-во ЛКИ, 

2013. - 288 с. 

5. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 383 c. 

6. Воронков, Ю.С. История и методология науки: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. 

Уманская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 489 c. 

7. Юсуфов, А.Г. История и методология биологии. / А.Г. Юсуфов, 

М.А. Магомедова. - М.: Высшая школа, 2003. - 238 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Зоогеография с основами экологии 

Код ZOE-2301 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 4 кредита, по ЕСТS - 7 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

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

Цель курса Знакомство с особенностями и закономерностями  распространения 

животных на земном шаре. 

Пререквизиты курса Экология, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 

Краткое содержание курса Экология простейших, одноклеточных животных. Экология 

беспозвоночных, позвоночных животных. Основные среды обитания. 

Взаимодействия со средой обитания и с компонентами биосферы. 

Влияние зоологических объектов на круговорот веществ в природе. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: методы исследований, правила и условия выполнения работы, 

технических расчетов, оформления получаемых результатов; основы 

организации труда, основы трудового законодательства, правила и нормы 

охраны труда;особенности видового разнообразия, географическое 

распространение и экологию представителей основных таксонов 

животных; 

уметь: на научной основе организовать свой труд, владеть методами сбора, 

хранения и обработки информации, в том числе и компьютерными, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; приобретать 

новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии; осуществлять мероприятия по охране биологического 

разнообразия и рационально использоватьприродные ресурсы в 

хозяйственных и медицинских целях; применять современные методы 

исследований; 

иметь представление: о зоогеографии как единой науке, изучающей 

распространение животных; о методах, теоретических основах и 

практическом применении зоогеографических знаний в различных 

отраслях народного хозяйства, позволяющих ему свободно решать 
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профессиональные 

компетенции: должензнать о происхождении и эволюции фаун, 

закономерностях географического распространения животных и причинах, 

обусловливающих это распространение. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

2. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

3. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 с. 

4. Абдурахманов Г. М., Лопатин И. К., Исмаилов Ш. И. Основы 

зоологии и зоогеографии. - М.: Академия, 2001. - 496 с. 

5. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

6. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

7. Блинов Л. Н., Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. Экологические 

основы природопользования; Дрофа - Москва, 2013. - 669 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Биология размножения животных 

Код BRZh-2302 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Прокопов К.П. 

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

Цель курса Ознакомить магистрантов с закономерностями размножения и 

развития организмов как фундаментальной основой жизненных 

процессов. 

Пререквизиты курса Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, эмбриология, 

цитология, гистология, генетика 

Краткое содержание курса Биология размножения беспозвоночных животных. Предмет, краткая 

история, современные направления дисциплины. Этапы 

эмбрионального развития одноклеточных и многоклеточныъх 

животных, способы и типы дробления, гаструляции, закладки осевых 

органов, закономерности индивидуального развития животных. 

Способы размножения. Биология размножения хордовых животных. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: основные понятия, термины и определения биологии размножения, 

особенности онтогенеза организмов разных таксономических групп. 

уметь: характеризовать особенности онтогенеза организмов разных 

таксонов, причины аномалий в их развитии. 

иметь навыки: владения базовыми представлениями об основных 

закономерностях онтогенеза организмов разных таксономических групп, 

современных достижений биологии размножения. 
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компетенции: проявлять экологическую грамотность и использовать 

базовые знания в области биологии в жизненных ситуациях; понимать 

социальную значимость и уметь прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности; использовать методы получения и 

работы с эмбриональными объектами. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

2. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

3. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. Дауда, 

А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

4. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. 

пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

5. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 с.  

6. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

7. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Эволюция органического мира 

Код EOM-2305 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Китапбаева А.А. 

Ученая степень и звание к.б.н. 

Цель курса Знакомство магистрантов с основными периодами эволюциии 

органического мира. 

Пререквизиты курса Введение в биологию,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, 

физиология, микробиология и др.биологические науки 

Краткое содержание курса Общебиологическая наука, изучающая причины, движущие силы, 

механизмы и закономерности эволюции организмов. Теория 

раскрытия, общие законы развития живой природы, где объектом ее 

исследования выступают не отдельные организмы и виды растений и 

животных, а живая природа в целом. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: всех жизненных уровней организации и основных этапов в 

эволюции животных; таксономических рангов животных; 

уметь: излагать данные конкретных наук в их эволюционном освещении; 

иметь навыки: выделять причинно-следственные связи природных 

явлений; 

компетенций: способность формировать представление об основных 

закономерностях, механизмах, движущих силах эволюционного процесса. 
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Рекомендуемая литература 

 

 

1. Тимофеев-Ресовский, Н. В. Краткий очерк теории эволюции / Н.В. 

Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Воронцов, А.В. Яблоков. - М.: Наука, 

2013. - 408 c. 

2. Жичинский, Ю. Бог и творение. Очерк теории эволюции / Ю. 

Жичинский. - М.: Библейско-богословский институт святого 

апостола Андрея (ББИ), 2014. - 980 c. 

3. Северцов, А. Н. Главные направления эволюционного процесса. 

Морфобиологическая теория эволюции: моногр. / А.Н. Северцов. - 

М.: Либроком, 2012. - 138 c. 

4. Тыщенко, В. П. Введение в теорию эволюции / В.П. Тыщенко. - 

М.: КомКнига, 2010. - 242 c. 

5. Штеренберг М.И. Биоэволюция: Синтез научных и религиозных 

представлений о жизни : моногр. / М.И.Штеренберг. – М.: 

Волшебный фонарь, 2009. – 416 с. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Методика полевых исследований по экологии животных 

Код MPIEZh-2306 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

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

Цель курса Изучение  системного анализа и планирования экспериментов в 

зоологии, методики организации системных исследований при 

закладке полевых и лабораторных экспериментов, применения 

статистических методов анализа при систематизации данных в 

экологических исследованиях животных. 

Пререквизиты курса Экология, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 

Краткое содержание курса Морфологическое строение организма и среда его обитания, структура 

популяции, численность популяции, характер питания и пищевые 

межпопуляционные и внутривидовые взаимоотношения особей, характер 

размножения и стадии развития организма, толерантность вида к 

различным факторам среды. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: закономерности влияния на животных абиотических и биотических  

факторов; возможности адаптации животных к условиям среды; 

закономерности формирования структуры популяций животных; 

уметь: оценить распространения вида от факторов среды, установить связь 

морфологического строения организма от среды обитания, 

установитьвозрастную, половую и размерную структуру популяции, 

рассчитать численность популяции, установить характер питания и 

пищевые межпопуляционные и внутривидовые взаимоотношения особей, 

определить характер размножения и стадии развития организма, 

определить ёмкость среды, установить толерантность вида к различным 

факторам среды, построить таблицы выживания вида; 

иметь навыки: работы со статическими и динамическими 
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характеристиками популяций; 

компетенции: выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / 

авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; 

редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. 

Ун-та, 2014. – 412 с. 

2. Малышев, В.В. Методы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова), 2014. — 86 с. 

3. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых 

животных в полевых условиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. 

4. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

5. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

6. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. Дауда, 

А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

7. Шварц, С. С. Эволюционная экология животных: Экологические 

механизмы эволюционного процесса / С.С. Шварц. - Москва: Мир, 

2016. - 200 c. 

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

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

выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

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

практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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6М011300 – «Биология» мамандығы бойынша 

Курстардың каталогы 

АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТ 

 

І УНИВЕРСИТЕТ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ 

1. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 

Революционная, 2А 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 

Революционная, 2А 

№4 оқу корпусының пошталық мекен-жайы: Революционная көшесі 2А Өскемен 

қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы, индекс 070020. 

Тел/факс.: 8 (723) 782-598, 782-852. Сайт мекен-жайы: http//www.vkgu.kz/ru 

Бізге қалай жетуге болады? 

 

 

Жаратылыстану және технологиялар факультетінің №4 биология кафедрасы 

2. 2018-2019 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің академиялық күнтізбесі 

 

10 тамыз- 25 тамыз Университетке студенттерді қабылдау  

30 тамыз Қазақстан Республикасының конституция күні  

25 тамыз - 29 тамыз 1 курс студенттерінің бейімделу аптасы және элективті пәндерге 

тіркелуі  

Күздік семестр 

1 қыркүйек Білім күні және салтанатты жиын, күздік семестр басы 

24 қыркүйек  Құрбан айт 

12-17 қазан Аралық бақылау 1 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының бірінші президент күні  

7-12 желтоқсан Аралық бақылау 2 

14 желтоқсан - 2 

қаңтар 

Қысқы сессия   

16 - 17 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні  

1-2 қаңтар Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

4-16  қаңтар Қыстық демалыс  

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Қыстық сессия  

http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
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2 апта Қысқы демалыс 

Весений семестр 

18 қаңтар Көктемгі семестрдің басталуы 

18 қаңтар – 4 маусым Барлық түрлері (оқу, өндірістік, өндірістік педагогикалық, кәсіптік, 

дипломалды) практикалар 

22 ақпан – 5 наурыз 2018-2019 оқу жылына элективті курстардың презентациясы  

29 ақпан -5 наурыз Аралық бақылау 1 

7 - 26 наурыз 2018-2019 оқу жылына элективті курстарға тіркелу  

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21-23 наурыз Наурыз мейрамы 

25-30 сәуір Аралық бақылау 2 

25 сәуір – 18 маусым  Мемлекеттік емтихан 

1 мамыр  Қазақстан халқының бірлігі күні 

2 мамыр-4 маусым  Көктемдік емтихандық сессия 

7 мамыр Отан қорғаушы күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

23 мамыр -30 

маусым  

Жазғы семестр 

6 маусым – 16 шілде  Диссертацияны қорғау 

4 шілде – 31 тамыз  Жазғы демалыс 

15 апта  Теориялық оқыту 

3 апта Көктемдік сессия 

8 апта  Жаздық демалыс 

 

3. Жоғары оқу орнының басшылығы:  

Ректор – з.ғ.д., Толеген М. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыстар бойынша проректор – Сералин Г.А. 

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

Тәрбие жұмысы бойынша проректор пед.ғ.к. – Ровнякова И.В. 

Академиялық саясат және оқу бағдарламаларын басқару департаментінің директоры – 

Cтеблецова И.С. 

Оқу үдерісін бақылау және ұйымдастыру бөлімінің басшысының міндетін атқарушы – 

Сәдірбекова Н.Ә. 

Әдістемелік жұмыс, тәжірибе және жұмыспен қамту бөлімінің басшысы – 

Машекенова А.Х. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімінің басшысы – Алимбекова Н.Б. 

Жаратылыстану және технологиялар факультетінің деканы – ф.ғ. м.н., Ерболатұлы Д. 

Биология кафедрасының меңгерушісі – Китапбаева А.А. 

 

4. Университеттің жалпы сипаттамасы 

Қазіргі уақытта университет жоғары білім берудің көпдеңгейлі құрылымы бойынша 

мамандарды орта кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейінгі 

кәсіптік білім беру саласында мемлекеттік лицензияға сәйкес дайындайды: 

бакалавриат  бойынша білім алу – 4 жыл, сырттай оқу формасы бойынша – 5 жыл, 

жоғары білім базасында қысқартылған формада – 2 жыл, орта кәсіптік білім негізінде 

– 3 жыл.  

      Биология кафедрасында  бакалавриат бағдарламасының 2,  магистратура 

бағдарламасының 2 оқу бағдарламасы бойынша дайындық жүргізіледі.Бакалавриат 

бойынша келесі мамандарды дайындау жүзеге асырылады: 5B011300 – «Биология»      

6M060700 – «Биология», 6M011300 – «Биология». Оқу процесінде оқытушылардың, 
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ізденушілердің, кафедраның магистранттары мен студенттерінің барлық бағыттағы 

зерттеулерінің материалдары белсенді қолданылады. ҒЗЖ және ҒЗЖС нәтижелері оқу 

процесіне енгізілген. 

5. Ұсынылатын бағдарламалардың тізімі: 

Магистратура: 6M011300 – «Биология». Күндізгі бөлімнің оқу ақысы 1 курс – жылына 

443 300 теңге. 

6. Бағдарламаға кіру және қабылдау процесі (ережесі) 

6.1 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ қабылдау ережесі 

Бұл  Ереже ҚР 2012 жылдың    19 қаңтарындағы №111 бекітілген жарлығы бойынша 

білім беру ұйымдарына қабылдау, жоғары білім берудің кәсіптік  оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыратын үлгілік оқу ережелері негізінде әзірленген. ҚР 

Үкіметінің жарлығы бойынша өзгерістер енгізілген: 2012 жылдың 19 қаңтары, №487,   

ҚР Үкіметінің  2013 жылдың 11 ақпаны, №110. 

Жалпы ережелер: 

1. Бұл ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі 

«Білім» туралы» Заңы бойынша әзірленіп және магистратураға, жоғары оқу 

орындарының докторантурасына (ары қарай - ЖОО), ғылыми зерттеу ұйымдары мен 

ЖОО резидентурасына, жоғары әскери оқу орындарының адъюнктурасына қабылдау 

ретін анықтайды. 

2. Жоғары оқу орнының магистранттары, ғылыми зерттеу ұйымдары және 

ЖОО резидентурасының тыңдаушылары контингентін қалыптастыру ғылым және 

педагог кадрларды дайындауға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жүзеге 

асырылады, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты есебінен оқу ақысын төлеу  немесе 

басқа  әдістер арқылы жүзеге асады. Адъюнктарды, докторанттар контингентін құру 

мемлекеттік білім беру  тапсырысы бойынша жүзеге асырылады. 

            Қазақстан Республикасында тұрақты өмір сүріп жатқан азаматтығы жоқ 

тұлғалар  конкурстық негізде мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес, егер осы 

деңгейді бірінші рет алғалы тұрса жоғары оқу орнынан кейінгі білімді  тегін алу 

мүмкіндігіне ие, бұл ретте әскери білім беру ұйымдарында бұл ескерілмейді. 

     Шетел азаматтарына конкурстық негізде жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық келісімшарттары бойынша 

анықталады. 

3. Магистратураға, ЖОО докторантурасына, әскери білім беру 

ұйымдарының адъюнктурасына, ЖОО және ғылыми зерттеу ұйымдарының 

резидентурасына қабылдау конкурстық негізде өткізілетін      емтихандардың 

нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 

4. Халықаралық, Жалпыеуропа стандарттарына сәйкес шетел тілдерін 

меңгергендігін растайтын сертификаттары бар шет тілінен магистратураға, 

резидентураға, адъюнктураға және докторантураға түсетін Қазақстан 

Республикасының азаматтары қабылдау емтихандарынан келесі емтихандар бойынша 

босатылады: 

Ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing program 

(TOFEL ITP – не менее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional 

Testing program Interntet-based Test (TOFEL IBT, пороговый балл – не менее 87), 

(TOFEL пороговый балл – не менее 560 баллов), International English Test System 

(IELTS, пороговый бал – не менее 6.0); 

        неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ 

уровень С1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1); 

        француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI - не ниже уровня B1 по секциям 

чтения и аудирования), Diplome d'Etudes en Langue franзaisе (DELF, уровень В2), 

Diplome Approfondi de Langue franзaisе (DALF, уровень С1), Тest de connaissance du 

franзais (TCF - не менее 400 баллов). 
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5. Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға 

қабылдау мамандықты дайындауды көрсетуі бойынша бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы құжаттарды қабылдау басталғанға 15 күн қалғаннан кешіктірілмей 

хабарланады. 

6. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша грантқа үміткер 

тұлғалардың өтініштерін қабылдау, оның ішінде мақсатты дайындау аясында білім 

саласындағы уәкілетті органнның анықтаған ЖОО (ары қарай – базалық ЖОО) іске 

асырылады, ол жерде магистрлар мен докторларды дайындайды. 

7.  Магистратураға, ЖОО докторантурасына, әскери білім беру 

мекемелерінің адъюнктурасына, ЖОО және ғылыми ұйымдардың резидентурасына 

түсушілердің құжаттары 10 – 30 шілде аралығында қабылданады. 

Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға қабылдау 

емтихандары 10-20 тамыз аралығында, 25 тамызға дейін студент қатарына 

қабылданады. 

      Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға 

құжаттарды қабылдау реті  

8. Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға 

жоғары кәсіби білімі бар тұлғалар қабылданады. 

9. Қабылдау емтихандары құжаттарды  қабылдау және ұйымдастыру үшін 

арнайы қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының төрағасы ретінде 

ЖОО басшысы немесе ғылыми ұйымның денсаулық сақтау саласының маманы 

болады. 

Қабылдау комиссияның құрамы ЖОО жетекшісімен бұйрығымен бекітіледі. 

 

10.  Магистратура мен адъюнктураға, резидентураға түсуші тұлғалар ЖОО 

немесе ғылыми ұйымға келесідегідей құжаттарды ұсынады: 

1) Ұйымның жетекшісінің атына жазылған өтініш; 

2) Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі; 

3) Интернатураны тәмамдағаны туралы куәлік (резидентураға түсу үшін); 

4) Ережедегі 4  тармақта көрсетілген бағдарламалар бойынша тапсырған 

тест сертификаты (бар болған жағдайда); 

5) Еңбек өтілін растайтын жеке іс парағы және құжат (еңбек өтілі бар 

тұлғалар үшін); 

6) 3×4 cантиметрлі 6 дана фотосурет; 

7) 086-У медициналық анықтама; 

8) Жеке куәлік көшірмесі; 

9) Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған 

жағдайда). 

            Тармақтағы ережеде көрсетілген құжаттардың көшірмесімен бірге салыстыру 

үшін түпнұсқасы да беріледі. Тексеру салыстырылғаннан кейін түпнұсқалар 

қайтарылады. 

11.   Докторантураға «магистр» академиялық дәрежесі бар немесе 

резидентураны медициналық мамандықтар бойынша бітірген тұлғалар қабылданады. 

12. Докторантураға түсуші тұлғалар жоғары оқу орнына келесі құжаттарды 

ұсынады: 

1) Ұйымның жетекшісінің атына жазылған өтініш; 

2) Отандық немесе шетелдік ғылыми консультантпен келісілген 

жоспарланған диссертациялық зерттеудің  негіздемесі; 

3) Жеке куәліктің көшірмесі; 

4) Білімі туралы құжаттың көшірмесі; 

5) Ережедегі 4  тармақта көрсетілген бағдарламалар бойынша тапсырған 

тест сертификаты (бар болған жағдайда); 
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6) Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған 

жағдайда). 

7) 3×4 cантиметрлі 6 дана фотосурет; 

8) 086-У медициналық анықтама; 

9) Еңбек өтілін растайтын жеке іс парағы және құжат (еңбек өтілі бар 

тұлғалар үшін); 

            Тармақтағы ережеде көрсетілген құжаттардың көшірмесімен бірге салыстыру 

үшін түпнұсқасы да беріледі. Тексеру салыстырылғаннан кейін түпнұсқалар 

қайтарылады. 

Қабылдау емтихандарының өткізудің реті 

13. Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға 

түсуші Қазақстан Республикасының азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар 

шетелдіктерді қоспағанда, қабылдау емтихандарын тапсырады: 

1) Таңдау юойынша шет тілдерінің біреуінен (ағылшын тілі, француз тілі, 

неміс тілі; араб тілін білуді қажет ететін мамандықтарға түсушілер үшін араб тілінен); 

2) Мамандық бойынша. 

14. Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға 

түсуші шетелдіктер емтихан тапсырады: 

1) Мемлекеттік немесе орыс тілі пәнінен (оқыту тілі); 

2)  Мамандық бойынша. 

15. ЖОО магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және 

докторантураға  және ғылыми ұйымның резидентурасына қабылдау емтихандарын 

өткізу аралығында мамандықтар бойынша емтихан комиссиялары құрылады. 

16. Мамандықтар бойынша емтихан комиссиясы ЖОО қызметкерлерінен 

және ғылыми ұйымдардың мамандыққа сәйкес білім дәрежесі бар тұлғалардан 

құрылады. 

       Мамандықтар бойынша  емтихан комиссиясының құрамы төраға мен үш мүшесі, 

оның ішінде екеуі ғылым докторы болуы керек. 

       Мамандық бойынша емтихан комиссиясының құрамы ЖОО немесе ғылыми 

ұйымның денсаулық сақтау саласының жетекшісінің бұйрығымен бекітіледі. 

17. Мамандықтар бойынша емтиханды өткізу барысында базалық ЖОО 

уәкілетті органдардың білім беру саласы бойынша өкілдері бақылаушы ретінде 

жіберіледі. 

18. ЖОО және ғылыми ұйымдар емтихандарды өткізу жиырма күнтізбелік 

күн қалғанға дейін облыстық білім берудің уәкілетті органдарына қабылдау 

емтихандарын өткізудің кестесін жібереді. 

19. Мемлекеттік, орыс тілі және шет тілі бойынша қабылдау емтихандары 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Тестілеу Орталығының жасаған технологиясы 

бойынша өткізіледі. 

20.  Араб тілінен емтихан ЖОО  емтихан комиссиясымен ауызша және 

жазбаша ережеге сәйкес, ЖОО басшылығымен және білім беру уәкілетті органының 

келісімімен өткізіеледі. 

21. Мемлекеттік, орыс және шет тілі бойынша қабылдак емтихандары 

облыстық білім беру уәкілетті органының ұсынған ЖОО өткізіледі. 

22. Қабылдау емтихандарын қайта тапсыруға жол берілмейді. 

23. Бірыңғай талаптарды сақтау және келіспеушіліктерді шешу үшін 

апелляцияны қарайтын арнайы Республикалық комиссия құрылады және әр ЖОО 

апелляциялық комиссия жұмыс істейді. 

Республикалық апелляциалық комиссияның басшысы және құрамы облыстық білім 

беру уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі. 

     ЖОО апелляциалық комиссиясының құрамы қабылдау комиссиясының 

басшысының бұйрығымен бекітіледі. 
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       Апелляциалық комиссиялар қабылдау емтихандарының нәтижесімен келіспеуші 

тұлғалардың өтінішін қарастыру үшін құрылады.  

24. Апелляциалық комиссия магистратураға, резидентураға, адъюнктураға 

және докторантураға түсуші тұлғалардан емтихан материалдарының мазмұны және 

техникалық ақаулар бойынша өтініштерді қабылдайды және қарастырады. 

Апелляциалық комиссия мамандық бойынша қабылдау емтиханының нәтижесін 

апеляцияға берушіге балл қосу туралы шешім қабылдайды. 

     Мемлекеттік, орыс тілі және шет тілі бойынша апелляцияның қарастырылған 

нәтижесі Республикалық апелляциялық комиссияға беріледі. 

        Республикалық апелляциялық комиссия  апелляциялық комиссия жасаған 

негіздеме ұсынысты қарастырады, ұсыныс түскеннен кейін  бір күн ішінде 

мемлекеттік, орыс және шет тілі емтихан нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға 

балл қосу туралы шешім қабылдайды.  

25. Апелляцияға өтініш магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және 

докторантураға түсуші тұлғалардан апелляциялық комиссияның төрағасының есіміне 

жазылады. 

Емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық ақаулар бойынша апелляциялық 

өтініш қабылдау емтихандарының нәтижелерінің жарияланған кейін келесі күні сағат 

13.00-ге дейін және өтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қарастырылады. 

       Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке жұмыс жасайды. Егер апелляциялық 

өтініш берген тұлға апелляциялық комиссияның отырысына келмесе, оның өтініші 

қарастырылмайды. 

26. Апелляциялық комиссияның өтінішті қарастыруы үшін апелляцияға 

өтініш берген адам өзінің жеке басын растайтын құжатты ұсынады. 

27. Апелляциялық комиссия комиссияның мүшелерінің басым бөлігінің 

дауысымен шешім қабылдайды. Егер дауыс беру тең дәрежеде болса, комиссия 

төрағасының дауысы басым болады.Апелляциялық комиссияның жұмысы 

комиссияның төрағсы мен мүшелерінің қол қойылған хаттамасымен рәсімделеді. 

Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға қабылдау  

28. Магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және докторантураға 

қабылдау ЖОО қабылдау комиссиясының шешімімен қабылданады. 

29. Мемлекеттік білім беру тапсырысына (грант) бойынша оқуға қабылдау 

емтихандары бойынша ең жоғары балл жинаған Ережеге сәйкес қосымша бойынша 

100-балдық бағалар шкаласы кем дегенде 150 балл жинаған тұлғалар қабылданады. 

Ереженің 4 тармағында көрсетілген шет тілінен (ағылшын, француз, неміс) тест 

тапсырғандығы туралы сертификаты бар Қазақстан Республикасының азаматтарына 

100-баллдық бағалар шкаласы бойынша ең жоғары балл қойылады. 

30. Конкурстық баллдың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда мамандық 

бойынша жоғары бағаға ие тұлғаға басымдылық беріледі, мамандық бойынша 

қабылдау емтихандарының нәтижелері тең болған жағдайда мемлекеттік, орыс және 

шет тілі бойынша жоғары бағаға ие  тұлға басымдылық беріледі.Одан кейін ғылыми 

жетістіктері, рейтингті ғылыми басылымдарға берген мамандыққа сәйкес ғылыми 

шығарылымдары (жарияланымдары); ғылыми жұмыстардың куәлігі; ғылыми 

шәкіртақылардың, гранттардың тағайындалғандығы туралы сертификат; ғылыми 

конференциялар мен сайыстарға қатысқаны үшін берілген грамоталар мен 

дипломдары ескеріледі. 

31. Философия докторлары (phD) мен магистрларды дайындауға арналған 

мемлекетік білім беру тапсырысына қабылдау осы  дайындыққа үміткер тұлғалардың 

арасында конкурстық түрінде қабылданады. 

32. Мемлекеттік білім беру тапсырысын және мақсатты тапсырыс бойынша 

меңгермеген орындар үшін, білім берудің уәкілетті органдарына ары қарай жоғары 

оқу орындарына қайтадан бөлу үшін қайтарылады. 
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33. Жоғары оқу орындар мен ғылыми зерттеу ұйымдары  уәкілетті органға 

10 күн ішінде қабылдауды ұйымдастыру мен өткізудың қорытынды есебін, сондай-ақ  

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистратураға, резидентураға, 

адъюнктураға және докторантураға қабылдау туралы бұйрықтардың көшірмелерін 

ұсынады. 

Университет студенттерінің қатарына қабылдау 

34. Университет студенттерінің қатарына қабылдау апелляциялық 

комиссияның қарауымен 10 тамыздан бастап 25 тамыз аралығында жүзеге 

асырылады. 

Талапкерлер университтің қабылдау комиссиясына қабылдау туралы өтінішпен қоса: 

- Жалпы орта, бастапқы техникалық (техникалық және кәсіптік), орта кәсіптік 

(орта білімнен кейін) немесе жоғары білім туралы құжатты; 

- 3×4 cантиметрлі 6 дана фотосурет; 

- 086-У медициналық анықтама және егілу картасын; 

- ҰБТ немесе кешенді тестілеудің сертификатын; 

- Білім беру грантының тағайындалғаны туралыы куәлік; (бар болған жағдайда) 

- Оқу ақысын төлеу туралы түбіртек және келісімшарт (ақылы оқуға түсушілер 

үшін) 

- Еңбек кітапшасы (күндізгі бөлімге түскен талапкерден) немесе еңбек 

кітапшасынан көшірме (сырттай оқу бөліміне түсушілер үшін) 

- Талапкердің сауалнамасы. 

Университеттің порталы арқылы электронды тіркелуден өтеді. 

35. Мемлекеттік грантты тағайындау туралы куәлік алған тұлғалар 

университетке қабылдау туралы туралы өтініш береді және ректордың бұйрығымен 

университеттің студенттер қатарына қабылданады. 

Тілдер бөлімі және мамандықтар бойынша қабылдау жекелей 

жүргізіледі.Шығармашылық емтихандары бар мамандықтар бойынша қабылдау 

емтихан бойынша алған балымен есептеліп жүргізіледі. 

36. Шет тілінде ұсынылған құжаттардың қазақ немесе орыс тіліне 

аударылып нотариуспен куәландырылған аудармасы болуы керек. 

      Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар студент қатарына 

қабылданғаннан кейін оқудың бірінші семестрі аралығында  реттелген заң бойынша 

нотариуспен куәландырылған аудармасы (нострификация) процесінен өтеді. 

37.  2017 жылға С.Аманжолов атындағы ШҚМУ қабылдау туралы ережеге 

сәйкес реттелмеген сұрақтар университеттің қабылдау комиссиясымен шешіледі және 

хаттамамен рәсімделеді. 

Аударма ережесі  

38. Студенттерді оқу формасы және мамандық бойынша аудару жазғы 

демалыс кезінде аттестациядан өткен жоғары оқу орындарынан жүргізіледі. 

39. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ барлық оқу формасы бойынша 

студенттерді ауыстыру екі ЖОО басшыларының өзара келісімі ғана бойынша және 

бұйрық бойынша рәсімделеді. 

40. Сәйкес курсқа ауыстыру бакалавриат үшін оқу жоспарында міндетті 

компоненттің  5 оқу пәні айырмашылығынан аспауы керек, магистрлар мен 

докторанттар үшін 3 пән, ал егер олай болмаған жағдайда бір курс төмен 

ауыстырылады. 

Қорытынды бақылау формасында пәндер арасындағы айырмашылық анықталған 

жағдайда ескерілмейді. 

41. Басқа жоғары оқу орындарынан мемлекеттік тапсырыс бойынша 

ауыстырылғанда оқу формасы  мен мамандық сақталады. 
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42. Университет ішінде немесе басқа жоғары оқу орнынан бір мамандықтан 

басқа мамандыққа ауысу, бір оқу формасынан басқа оқу формасына ауысу тек ақылы 

түрде және оқу ақысын толықтай өтеген кезде ғана жүзеге асады. 

ІІ Оқытудың бағдарламалары АҚПАРАТ: 

1. Оқыту бағдарламаларынң жалпы сипаттамасы: 

6M011300 – «Биология», 6M011300 – «Биология» мамандығы бойынша 

жаратылыстану ғылымдарының магистрі. 

2. Оқытудың деңгейлері (дәреже) 

3. Магистратураның құзыреттіліктері: 

• елестетуге ие болу: тірі және өлі табиғатта болып жатқан процестер мен құбылыстар 

туралы; табиғатты танудың заманауи ғылыми әдістері және оларды жаратылыстану 

ғылыми мазмұнға ие және кәсіптік қызметтерді атқарған кезде туындайтын 

тапсырмаларды шешкенде қолданылатын деңгейде меңгеру; 

• саламатты өмір салты туралы ғылыми көріністі елестету; зерттеудің физикалық, 

химиялық және биологиялық  әдістері туралы; тірінің эволюциясы мен ерекшелігі; 

табиғатты пайдаланудың ұтымды  экологиялық принциптері; әлеуметтік мәселелерді 

шешудегі биологиялық заңдардың рөлі; 

•білу: тірі жүйелердің қызметін, оларды ұйымдастырудың деңгейін; негізгі 

концептілер, биологияның дамуының әдістері мен перспективалары; морфологияның 

физиология мен қалпына келтірудің ерекшеліктерін білу; негізгі таксондардың 

өкілдерін экологиясын географиялық бөлу; 

•Медициналық және шаруашылық мақсаттарда оларды сақтау және ұтымды 

пайдалану шараларын жоспарлай білу; жүйелік ұйымның қағидаларын білу, ағзаның 

қызметтерінің бөліну және бірігулерін білу. 

•Өзінің кәсіптік қызметінде әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану 

ғылымдарының әдістерін қолдана білу; 

•жаңа  заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып жаңа білімді ойлап 

табу, өзінің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыру, кәсіптік қызметінде қолданылатын 

жинақтаудың компьютерлік әдістерін меңгеру, ақпаратты сақтау мен өңдеу әдістерін 

жасау. 

• тарихи өткен өмірдегі құнлы қарым-қатынасқа байланысты сұрақтар бойынша өз 

ұстанымын білдіру және негіздеу (дәлелдеу); 

•Білімді жетік меңгерту үшін білім алушылармен әр түрлі әдістерді қолдана отырып 

жұмыс жасай білу, сабақ уақытын жоспарлау; 

• білім беру және тәрбие жұмысының дағдыларын меңгеру, егістік және зерттеулер 

мен бақылаулардың тәжірибелік демонстрациялау; 

Ғылыми-зерттеудің қызметінің дағдыларын меңгеру, ғылыми материалдардыжинау 

және дайындау, егістік және тәжірибе зерттеулерінің нәтижелерін өңдеу, жалпы білім 

беретін орта және арнайы білім беру мекемелерінде білім беру, биология мен 

экология саласында мектеп оқушыларымен сыныптан тыс жұмыс формаларын 

ұйымдастыру. 

•биология ғылымының негізгі салаларында құзыретті болу: ботаникада,  

омыртқалылар мен омыртқасыздардығ зоологиясында, Цитлогияда, Гистлогияда, 

өсімдіктердің Физиологиясында, адамдар мен жануарлардың Физиологиясында, 

Генетикада, Молекулалы биологияда, Микробиологияда және Вирусологияда, 

Экологияда. 

•орта мектептің оқу бағдарламасының барлық сұрақтары бойынша құзыретті болу, 

биологияның әр түрлі бөлімдерінде, тәрбие және сыныптан тыс жұмыста, ата-

аналармен байланыс жасау және т.б. 

 

 

Білім беру бағдарламасына қабылдау шарттары: 
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         6M011300 – «Билогия» бағдарламасының 1 курсына қабылдау Қазақстан 

Республикасының жоғары оқу орындарынақабылдау туралы  типтік ереже бойынша 

жүзеге асырылады. 

       1 және 2 курсқа қабылдау бір жоғары оқу орнынан басқа жоғары оқу орнына 

ауыстыру аясында және академиялық мобильділік бойынша жүргізіледі. 

       Білім алушыларға қойылатын талаптар: 

Магистрант міндетті: 

- Қоғам мен адам, табиғатты дамытудың заңдылықтары мен құбылыстары 

туралы елестете білу керек; жаратылыстану ғылымдары саласындағы озық білімдерін 

қолдана отырып білімін және түсінуін көрсету; 

- Ғылыми-теориялық терминдердің негізін, тұлғаны дамыту мен білім берудің 

ұстанымдары мен қағидаларын білу керек; биологиялық ғылымдарды зерттеудің 

әдістерін кәсіптік қызметінде әр түрлі деңгейде қолдану; 

- Өзінің болашақ кәсіптік қызметінде теориялық білімді қолдана білу; 

- Мектептерде, колледждерде, ЖОО-да оқу-тәрбие қызметінің жобаларын 

әзірлеу және жүзеге асыру дағдыларын білу; 

- жаратылыстану-ғылыми проблемаларын шешу мен ұсынуда білім берудің 

сапасын арттыруға құзыретті болу. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ түлегінің оқуының Дублин Дескрипторларына 

бағытталған нәтижесі 

Идеологиялық құзырет (Ик) (әлемді көру құзыреттілігі) әлемнің ғылыми бейнесін 

меңгеруді, әлеуметтану негіздерін, қоғамдық құбылстарды, жалпы білімділікке иелік, 

тану мен тәжірибе меңгеруді ұсынады (болжайды). 

        Әлемдегі ойлау-құндылықты құзыреттілік: тұрмыстың, өмірдің құндылықтары; 

мәдениет пен ғылымның; өндірістің, өркениеттің тарихының, діннің, өз елінің 

құндылықтары. 

        Біріктіру құзыреттілігі: білімді құрастыру, жағдаятты-сенімді білімді өзекті ету, 

кеңейту, жинақталған білімді тереңдету. 

      Азаматтылықтың құзыреттіліктері: азаматтың міндеттері мен құқықтарын білу 

және сақтау; еркіндік және жауапкершілік, өзіне деген сенімділік, жеке қасиеттері, 

азаматтық парызы; мемлекеттік рәміздерді білу және мақтан тұту. 

        Зерттеушілік құзырет (Зқ) алға қойылған тапсырмаларды эвристикалық 

жолмен шешу қабілеттілігін қарастырады, белгілі алгоритмдерді қолданбай, өзінің 

қызметіне (өзіне субьект ретінде) қарай белсенді зерттеушілік ұстанымды алуға әзір 

болу; ғылыми зерттеудің әдістері мен логикасын меңгеруді болжайды. 

        Заманауи болмыстағы проблемалар мен қайшылықтарды бөлу құзыреттілігі. 

      Ғылыми зерттеудің логика саласындағы құзыреттілік. 

      Теориялық зерттеу саласындағы құзыреттілік. 

       Эмпирикалық зерттеу саласындағы құзыреттілік. 

        Коммуникативтік құзыреттілік (Ки) әлеуметтік өзара іс-қимылдың қоғаммен, 

ұжыммен, топта жұмыс дасау дағдылары, серіктестік, толеранттылық; тілдерді білуді, 

ауызша және жазбша диалогті жүргізе алу, монолог, іскерлік сөйлесу қабілеттілігін 

ұсынады. 

      Әлеуметтік өзара іс-қимыл құзыреттілігі. 

      Тілдік құзыреттілік. 

    Өзіндікменеджменттің құзыреттілігі (Өм)  жеке ресурстарды басқару, яғни 

оларды жасау, сақтау, дамыту және ұтымды пайдалану, өзіндік дамудың әдістерін 

меңгеруді болжайды, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау. 

      Проблемаларды шешу құзыреттілігі. 

     Шешімдерді қабылдау құзыреттілігі. 

      Өзін-өзі жетілдіру мен реттеу құзыреттілігі. 

      Өзіндік кәсіптік дамуының құзыреттілігі. 
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      Кәсіптік құзыреттілік (Кп) ұсынылған стандарттар бойынша тапсырмаларды 

орындау, тәжірибе жүзіндегі жұмысы бойынша табысты қимыл жасау, кәсіби 

тапсырмаларды білу және шешуді ұсынады. 

       Бағдарламаның білім беру және кәсіптік мақсаттары / ары қарай оқуды 

жалғастыру мүмкіндігі 

            6M060700 – «Биология» мамандығы бойынша білім берудің жалпыұлттық 

негізгі мақсаты жаңа биология мен экология технологиялар саласында жаһандану мен 

технократтық дәуірде әлемдік білім беру кеңістігінің бәсекеге қабілетті, жоғары 

білімді маман дайындау болып табылады. 

         Шет тілін білу және сапалы білім жоғары оқу орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы және білім алушылардың мобильділігімен; Қазақстан 

Республикасының білім беру кеңістігіне тең құқылы қатысу үшін жоғары білім 

туралы құжаттың   айырбасталатындығын қамтамасыз етуге кепілдік береді. 

        Пәндер бойынша мақсаттардың иерархиясы: 

БП циклі бойынша: 

    Базалық пәндер бойынша оқыту шығармашылық әлеуетін дамытуға арналган 

талаптарды құру, тілек білдіру мен жаңашылдық, жоғары оқу орнының келесі 

деңгейін жалғастыру болып табылады.  Базалық пәндердің тағайындалуы биология 

пәнінен білімнің жүйелелілігін құрудың негізін беру. Биологияның әр түрлі саласынан 

жоғары құзыретті, сапалы толыққанды білім алу. Педагогикалық қызметтің 

практикалық және теориялық дағдыларын меңгеру. 

         Түлек педагогика, психология, шет тілі, кәсіби қазақ тілі, сұрыптаудағы 

биотехнологиялық және генетикалық әдістер бойынша білім алып шығады.Білімді 

зертханаларда, ғылыми зерттеулерде практикалық қолдану дағдыларын меңгереді. 

    КП циклі  бойынша:  

    Кәсіптік пәндер бойынша оқытудың мақсаты жұмыс нарығында бәсекеге қабілетті 

түлектерді шығару, ол өз кезегінде мамандық бойынша тез жұмысқа орнласуға 

септігін тигізеді; білім беру бағдарламаларының жеке бағдарламаларын кәсіптік 

құзыреттілікте студенттердің өздері таңдауы. 

     Түлек «Магистратура» бағдарламасының көлемінде клеткалы биологияны, 

эволюциялық билогияны, теориялық биологияны, биологияны оқыту технологиясын 

білу керек. 

    Таңдау бойынша бөлігінде білім алушыларды оқытудың жеке бағдарламасын 

таңдау мүмкіндігі беріледі; таңдау бойынша пәндер жалпы циклдағы негізгі пәндер 

бойынша білімдерін тереңдетеді. 

Жоғары білімның келесі баспалдағы бойынша оқуды жалғастыру (докторантура). 

5.Несиелер көрсетілген бағдарлама құрылымы: 

2017 және 2018 жинау бағдарламасының құрылымын №1 және 2 қосымшалардан 

көріңіз. 

Пәндердің сипаттамасын 1 а және 2 а қосымшаларынан көріңіз. 

6.Қорытынды емтихандар. 

   Міндетті компоненттің барлық пәндер бойынша емтихандар (ауызша немесе 

жазбаша) формада, емтихан билеттері немесе тестілеу түрінде тапсырылады. Таңдай 

бойынша компоненттен модулдің бір пәнінен, екінші бақылаудың басқа түрімен 

өткізіледі. 

        4 семестрде кешенді емтихан және магистрлік диссертацияны қорғау 

тапсырылады. Әзірленген ғылыми-зерттеу жұмысы (магитрлік диссертация) 4-ші 

семестрдің соңында мемлекеттік аттестациялау комиссиясының отырысында  халық 

алдында қорғалады. 

Биология кафедрасының лекторларының тегі, аты-жөндері: 
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1) Мырзагалиева А.Б. б.ғ.д. , профессор, «Өсім туралы заманауи оқулар» 

курсын оқиды, «Биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлауды 

ұйымдастыру», «Ресурстарды жүргізу». 

2) Китапбаева А.А.б.ғ.к., «Биогеогенология», «Клеткалы биология», 

«Биоалуантүрлілікті сақтау мен қорық ісі», «Эволюциялық  биология» курстарын 

оқытды. 

3) Шарипханова А.С. б.ғ.к., биология кафедрасының доценті, 

«Биологияның тарихы мен әдістемесі», «Жануарлар экологиясы бойынша егістік 

зерттеулерінің әдістемесі», «Қоршаған ортаны қорғай мен биоалуантүрлілікті сақтау», 

«Салыстырмалы морфология және өсімдіктердің эволяциялық дамуы» туралы 

курстарды оқытады. 

4) Игисинова Ж.Т. б.ғ.к., биология кафедрасының доценті, «Өсімдіктердің 

көбеюінің биологиясы», «Гидробиология мен ихтиология», «Билогияны оқытуда 

педагогикалық технологиялар», «Теориялық биология» пәндері бойынша курстарды 

оқытады. 

5) Прокопов К.П. б.ғ.к. биология кафедрасының доценті, «Шығыс 

Қазақстанның сирек кездесетін жануарлары бойынша практикумы», «Қазақстанның  

биологиялық ресурстары» пәндерінен курс оқытады. 

6) Сапронова Е.А. б.ғ.к, оқытушы, «Ботаникалық зерттеулердің әдістемесі» 

пәні бойынша курсты оқытады. 

7) Воробьев А.Л. б.ғ.д., «Сұрыптаудағы биотехнологиялық және 

генетикалық әдістер», «Иммундық генетика» пәндері бойынша курсты оқытады. 

Студенттерге арналған қосымша ақпарат. 

      Орналастыру/ өмір сүру – студенттерге арналған 1789 орынды ыңғайлы үй. Ол 

жерде сабаққа дайындалу және студенттерге демалуға арналған «Кітапхана», «Оқу 

залы» және «Интернет кафе» қарастырылған. 

     Тамақтану – уақытылы және сапалы тамақтандыру оқу ғимараттарындағы жалпы 

аумағы 1240 шаршы метр, 390 орынға арналған 8 асхананың жұмысы арқылы 

қамтамасыз етіледі. Асхананы жалға алушының нотариуспен куәландырылған 

көшірмесі ұсынылады. 

        Медициналық қызметтер – медпункте университеттің студенттеріне 

медициналық қызмет көрсетуіледі (СЭС және ГПС талаптарымен сәйкес келеді), 

бірінші медициналық көмек көрсетілген жерде медициналық тексеру, 

профилактикалық шаралар жүргізіледі. Студенттерді медициналық қызмет көрсету 

және ППС №1 қалалық ауруханамен келісімшарт жасалынған. (келісімшарртың 

қосымшасы бірге ұсынылады). Университет студенттерімен  қалалық «Денсаулық 

орталығының» қызметкерлері үнемі кездесулер мен «Дөңгелек үстелін» өткізеді. Оқу 

ғимараттары мен жатақханалардың санитарлық жағдайын бақылау денсаулық 

пунктісінің меңгерушісі жүзеге асырады, осы тазалық талаптарын сақтау 

жауапкершілігі  тиісті обьектілердің коменданттары жүктеледі. 

       Студенттік офис – Университеттің осыған дейінгі құрылған жастар ісі мен 

мәдениет орталығының құрылымды жастар саясатының бөлімі, сондай-ақ студенттік 

жастар бірлестіктері: «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» жастар қанаты, «Қазақстан 

студенттерінің Альянсы» бөлімшесі, «Қыран» студенттер жасағы, студенттік жастар 

еңбек жасақтары. 

    Халықаралық бағдарламалар – Айырбастау бағдарламасы бойынша отандық және 

шетелдік жоғары оқу орындарымен келісімшарт бекіту. Биология кафедрасындағы 

АСБК клубының аясында биология кафедрасымен құстардың биоалуантүрлілігін 

сақтау (Абу-Даби, Араб Әмірлігі) қорымен серіктестік туралы келісім жасалған. 

Академиялық мобильділік аясында С.Аманжолов атындағы ШҚМУ мен Синьцзян 

университеті арасында (ҚХР) серіктестік туралы келісімшарт жасалынған. Студенттер  

мен магистранттар жақын және алыс шетелге сапарға барады және белсенді қатысады.  
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Демалыс базасы/ шарттары –  студенттерге арналған «Сібе көлдері», «Бұқтырма су 

қоймасы»  демалыс базалары бар. 

Спортпен шұғылдану базасы/ шарттары – Бас ғимарат, №2 және №7 оқу ғимараты, 

спорттық модуль. 

Студенттік қауымдастық. 

- «Қыран» студенттік отряд жасағы; 

- ШҚМУ дебат клубы; 

- Студенттік заң клиникасы; 

- «Әлем» хореографиялық студиясы; 

- Қазақ фольклорлық ансамбльі; 

- Студенттік театр; 

- Факультеттердің КВН топтары; 

- Жанрлық әндердің шығармашылық бірлестігі; 

- «Жас қалам» жас ақындар шығармашылық бірлестігі; 

- Қазақстанның биоалуантүрлілігін сақтау қауымдастығы. 
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1 қосымша 

 

Қабылдаудың құрылымы (курстар, юнит) 

(оқытудың бірінші жылы, 2018 жылға қабылдау) 

 

Пәндер циклы Пәндер 

коды 

Пән атауы ECTS кредиттер 

саны 

Семест

р 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 

BGMS -

5201 

Селекциядағы биотехнологиялық 

және генетикалық әдістер 

Биотехнологические и генетические 

методы в селекции 

Biotechnology and genetic methods in 

selection 

7 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 
BRK-5202 

Қазақстанның биологиялық 

ресурстары 

Биологические ресурсы Казахстана 

Biological resources of Kazakhstan 

5 2 

ПД 

PS 

ОК 

MC 

ЕВ5301 -

5303 

Эволюциялық биология 

Эволюционная биология 

Evolutionary biology 

3 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

OSSBR -

1301 

Қоршаған ортаны қорғау және 

биоалуантүрлілікті сақтау 

Охрана окружающей среды и 

сохранение биоразнообразия 

Environment protection and biodiversity 

preservation 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
Res -5302 

Ресурстану 

Ресурсоведение 

Resource study 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
EFOA -1301 

Экологиялық физиология адаптология 

негіздерімен 

Экологическая физиология с 

основами адаптологии 

Ecological physiology and the basics of 

adaptation science 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

MaGOA -

1302 

Жануарлардың мониторингі және 

қорғау 

Мониторинг и охрана животных 

Monitoring and guard of animals 

5 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

DKz 

5201 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 
OPBI-5202 

Биологиялық зерттеулердің 

ұйымдастырылуы және жоспарлануы 

Организация и планирование 

5 2 
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биологических исследований 

Organization and planning of biological 

research 

1 A қосымшасы 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юнит) 

(оқытудың бірінші жылы, 2018 жылға қабылдау) 

 

Атауы Педагогика 

Код           Ped-5203 

Курстың (пәннің) дәрежесі магистратура 

  

Оқу жылы                                                                        
 

2018-2019 

Оқу семестрі                                                                       1 

Несиелер саны                                                             2 несие, ECTS – 3 
 

Т.А.Ә.                                                                            Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т. 
 

Ғылыми дәрежесі мен атағы                   Профессор, ғылым докторы; доцент, ғылым кандидаты 
 

Курстың мақсаты                                   Магистранттарға оқытудың теориясы мен әдістемесін 

меңгеруді, дағдылар мен біліктерді, болашақ педагогтің жеке 

кәсіби тұлғасы қалыптастыру, педагогикалық ойлауын дамыту, 

педагогикалық қабілеттерін, инновациялық педагогикалық 

қызметке дайын болуын меңгертеді. 
 

Курстың  алғышарттары Философия, әлеуметтану-саясаттану, оқу-тәрбиелік және 

педагогикалық тәжірибелер 
 

Курстың қысқаша мазмұны Курстың мазмұны оқу процесін жетілдірудің  ізгілендіру 

(гуманизация), демократияландыру, өзара әрекеттесудің 

ұжымдық формаларын іздеу сияқты обьективті негізгі 

тенденцияларынан құрылады. 
 Оны үйренуде келесі идеялар негізе алынған: 

- Мұғалімнің қызметінің жеке-гуманитарлыққа қарай 

бағдарлануы; 

- Педагогикалық процестің бүтіндігі; 

- Педагогтың мақсатқа жетушілік және жүйелілігінің 

идеясы. 
 

Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан-семестр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар білу керек:  

Білуі тиіс: Негізгі түсініктер, оқытудың санаттарын 

(дидактика), білім беру процесі мен талдау, ұйымдастыруда 

оларды саналы түрде қолдану; білім беру мазмұнының 

теориялық негізі мен перспективалық дамуын;  оқыту 

модулінде заманауи дидактикалық  концептілерді білу. 

Педагогикалық түсініктермен жұмыс жасау, білім беру 

процесінің логикасын құру, оқытудың білім беру, тәрбиелік 

және дамытушы мақсаттарын құрастыру; 

 Істей алуы тиіс: Оқытудың әдістері мен құралдарын таңдау; 

заманауи дидактикалық концептілерді талдау; оқу процесін 

ұйымдастыруда осы бақылаулардың деректерін түсіндіру және 
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талдау; әр түрлі авторлардың оқулықтарына салыстырмалы 

талдау жасау; оқытуды ұйымдастырудың формасын 

қалыптастыру; білім беру тәжірибесінде алған білімдерді 

қолдану. 

Дағдысын білу: Әрекет етуші нормативтік-құқықтық актілер 

негізінде оқу бағдарламаларының  жүзеге асырылу сапасын 

бағалау дағдысы, білім беру мекемесі мен оның салаларындағы 

деңгейде оқу процесіндегі тапсырмаларды шешу дағдысын 

білу. 

Құзыреттіліктер 

Үнемі білімді жаңартудың әдістерімен қамтамасыз ету 

құзыреттілігі, кәсіптік білік-дағдыларды кеңейту; топта жұмыс 

жасай білу қабілеттілігі, білім беру мекемелеріндегі ғылыми-

педагогикалық қызметінде өзінің көзқарасын дұрыс жеткізіп, 

қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну. 

Ұсынылатын әдебиет          1.Алиева, С.В. Әлеуметтік педагогика: Көмекші құрал / А.В.Иванов, 

С.В. Алиева. – М.: Дашков и К, 2013. -424 б. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Көмекші құрал/ В.С.Безрукова. –Рн/ 

Д: Феникс, 2013. -381 б. 

3. Бородовская, Н.В. Психология және педагогика: Жоғары оқу 

орындарына арналған оқулық. Үшінші ұрпақтың стандарты / 

Н.В.Бородовская, С.И.Розум.. –СПб.: Питер, 2013. -624 б. 

 4. Столяренко, Л.Д. Педагогикадан сұрақтар мен жауаптар: Көмекші 

оқу құралы/ Л.Д.Столяренко. –М.: Проспект, 2016. -160 б. 

5. Шипилина, Л.А. Психо-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі 

мен әдістері: Педагогика» бағыты бойынша аспиранттар мен 

магистранттарға арналған көмекші құрал / Л.А.Шипилина. –М.: 

Флинта, 2013. -208 б. 

 

Оқытудың әдістері Сөздік, көрнекілік, іздену, зерттеушілік 

Бағалаудың әдістері мен түрі Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, 

тестілеу, жеке тапсырманы орындау 
 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша  оқудың 

шарттары (талаптары) 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау     (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды 

сәтті  тапсыру.  

 

Атауы                                        Психология 
 

Код   Psi-5204 

Типі БД ОК 

Курс (пәннің) дәрежесі магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредит саны   2 кредит, ECTS - 3        

Т.А.Ә. Дергачева И.В., Тюлюпергенева Р.Ж 

Ғылыми дәрежесі мен атағы Доцент, ғылым кандидаты 

Курстың мақсаты Әлеуметтік және психологиялық білім беруді қалыптастыру  

және тұрақты дамуда аналитикалық ойлау дағдыларын 

құрастыру, білім берудің мазмұны мен  әр түрлі даму 

сатыларында психологиялық білімді қолдануды қарастыру 

Курстың алғышарттары           Философия, саясаттану-әлеуметтану 

Курстың қысқаша мазмұны        Пәннің маңыздылығын, адам өміріндегі психологияның нысаны мен 
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әдістерін түсіну.Білім беру саласының тұрақты дамуында  

психологияны меңгерудің мағыналық баптауларын құрастыру, жеке 

өзінің кәсіптік қызметіне тұлғалық қарым-қатынас жасау.Білім 

беруде тұлғаның жас аралық кезеңдерінің дамуын психологиялық 

талдау негізінде теориялық қамтамасыз ету, тәртіп бұзушылық 

себептері мен ерекшеліктерін қарастыру. 

 

Қорытынды бақылау түрі   Емтихан 1-семестр 

    Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар  

Білуі тиіс: психологиялық білім берудегі заманауи проблемаларды, 

теориялық негіздерді, таңдаулы қызметтегі психология мен білім 

берудің  концептілері мен үстанымдарын; психологтың балалар, 

жасөспірімдер мен “қиын” балалармен жұмыс жасау ерекшеліктерін;  

Қолдана білу, жүзеге асыра алу:  Тұлға қалыптастыруда 

психологияның проблемаларын шешуде кешенді тәсілді; білім беру 

мен кәсіптік қызметінде әр түрлі психологиялық-педагогикалық 

тәсілдерді әдістемелерді және эмпирикалық деректерді пайдалана 

білу; қызмет түрлеріне қарай жалпыкәсіптік, бастапқы дайындықты 

кеңейту; 

Дағдылардға ие болу: білім беруде жас және тұлғалық 

ерекшеліктерін ескере отырып проблемаларды шешу әдістерінен 

хабардар болу; адам өміріндегі тарихи-мәдени, психологиялық, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайын есепке  жүйелі және ғылыми-

білім туралы ойларын есепке алу; жинақтаудың заманауи 

технологияларын, деректерді өңдеу мен интерпретациялау дағдысы; 

Құзыреттіліктер: білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз ету 

қабілеттілігі; топта жұмыс жасай білу қабілеттілігі; білім беру 

мекемелерінің ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметінде өз 

көзқарасын дұрыс дәлелдей алу, жаңа шешімдерді ұсыну;  

 

Ұсынылатын әдебиеттер  1. Дуэйн Шульц, Сидней Эллен Шульц Қазіргі психология тарихы / 

Дуэйн Шульц, Сидней Эллен Шульц. - Рухани жаңғыру» жаңа 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 425 бет. 

2.Столяренко, В.Д. Психология және педагогика: 

Оқулық.Академиялық курс./Л.Д.Столяренко, В.Е.Столяренко.-

Люберцы: Юрайт, 2015. -509 б. 

3. Дэвид Г. Майерс, Жан М. Туенж Әлеуметтік психология/ Дэвид Г. 

Майерс, Жан М. Туенж. - Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық 

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

бюросы, 2018. – 425 бет. 

4.Нуркова, В.В.Жалпы психология: Оқулық / В.В.Нуркова, 

Н.Б.Березанская. -Люберцы: Юрайт, 2016. -524 б. 

5.Корягина, Н.А. Әлеуметтік психология.Теория және практика: 

оқулық / Н.А.Корягина, Е.В.Михайлова.  -Москва: Юрайт, 2014. 491 

б. 

Оқытудың әдістері                                               

 

сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі                                                   орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары 

(деңгейлері) 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Атауы  Ғылымның тарихы мен философиясы 
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Код IFN – 5201 

Түрі     БД  ОК 

Пән курсының деңгейі                                                         магистратура 

Оқу жылы                                                     2018-2019 

Оқу семестрі                                                       1 

Кредит  саны                                                  2 кредит,  ECTS -3 

Т.А.Ә. Сейтембетов Е.Ж 

Ғылыми дәрежесі мен атағы                        доцент, кандидат 

Пән курсының деңгейі магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Несие саны 2 несие,  ECTS -3 

Т.А.Ә.                                                             Сейтембетов Е.Ж. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы   доцент, кандидат 

Курстың мақсаты Курстың теориялық негіздерін меңгерту. Отандық және шетелдік 

ғылымның әдіскерлерінің   классикалық еңбектері, алғашқы 

дереккөздермен аналитикалық жұмыс. Өзіндік және сыни ойлауға 

ықпал жасау, сананың ашықтығы, бейімділік пен терең ойлауды 

қалыптастыру. 

Курстың алғышарттары Философия, саясаттану-әлеуметтану 

Курстың қысқаша мазмұны              Ғылымның тарихы мен философиясы пәні. Ғылымның иделогиялық 

негіздері. Ғылымның қызметтері. Ғылымның пайда болуы мен 

құрылуы. Ерте, орта ғасырлардағы және қайта құру дәуіріндегі  

ғылым. Жаңаеуропалық ғылым -  ғылымның дамуының классикалық 

кезеңі. Ғылым дамуындағы классикалық емес және постклассикалық 

кезеңнің негізгі концептілері мен бағыттары. Ғылыми танымның 

құрылымы мен деңгейлері. Ғылым мамандық ретінде. Ғылымның 

нормалары мен идеалдары. 

 Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми бейнесі. 

Ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар. Жаратылыстану және 

техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы.Әлеуметтану 

және гумантирлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. 

Заманауи әлемдік өркениеттің философиялық проблемалары 

Қорытынды бақылаудың түрі                            Емтихан 1-семестр 

 Нәтижесінде магистранттар   

Білу керек: ғылымның ұйымдастырылуы мен   

қызметінің ұстанымдарын, құрылымын, табиғатын;  

модел құрастыру негізінде ғылымның тарихы мен                      

генезисін; ойлаудың бейнесі мен стилін; ғылыми және   

   философиялық ойдың өзара байланысы; тарих пен философияның 

бастапқы негізі мен түсінік аппаратын; білімнің шығуын, ғылыми 

пәндерінің құрылуы мен дамуының заңдылықтарын; ғылыми-

зерттеушілік қызметтің негізгі қағидаларын; 

       Жүзеге асыра алуы керек: ғылыми-зерттеу қызмет барысында 

тереу кәсіби білімді қажет ететін тапсырмаларды шешу және 

құрастыру; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, осыған дейінгі және 

нақты зерттеуден туған жаңа әдістерді жасау, модифициялау; 

жаратылыстану-ғылыми, әлеметтік-гуманитарлық және техникалық 

білімдер; ғылымның тарихы пен философиясы негізінде заманауи 

теория мен практиканың шынайылығының мағынасы ашу және 

талдау; Ғылыми зерттеулер жүргізгенде, педагогикалық және тәрбие 

жұмысында әдістемелік, әдістер туралы білімді қолдану; 

      Елестете алу (көз алдына келтіру): бағыты бойынша бастапқы 

білімді қажет ететін, өзінің ғылыми-зерттеушілік және ғылыми-
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педагогикалық қызметі туралы; 

Құзыреттіліктер: үнемі білімді жаңарту әдістерімен қамтамасыз ету, 

кәсіптік дағдылары мен біліктерін кеңейту; топта жұмыс жасай алу 

қабілеті, өз көзқарасын дұрыс дәлелдеу, білім беру мекемелерінің 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметінде жаңа шешімдерді 

ұсыну; 

 

Ұсынылатын әдебиет      1. Багдасарьян, Н.Г. Ғылым мен техниканың тарихы, философиясы 

мен әдістемесі: Магистратура мен бакалавриатқа арналған оқулық 

пен практикум / Н.Б.Багдасарьян, В.Г.Горохов, А.П.Назаретян. – 

Люберцы: Юрайт, 2016. -383 б. 

 2. Батурин, В.К. Ғылым философиясы. Көмекші құрал / В.К.Батурин.   

–М.: ЮНИТИ, 2015. -303 б. 

 3. Джонсон Д. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан  

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

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

2018. – 216 бет 

4. Лебедев, С.А. Ғылым философиясы: Магистрларға арналған 

көмекші құрал / толықтырылған және түзетілген 2 басылым / 

С.А.Лебедев. –Люберцы: Юрайт, 2015. -296 б. 

5. Энтони Кенни Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: 

Антика философиясы / Энтони Кенни. -. - «Рухани жаңғыру» жаңа 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 364 бет. 

 

Оқыту әдістемесі                             сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Оқыту тілі                                                   орыс тілі, қазақ тілі 

Бағалаудың түрі мен әдісі     

 

ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары 

(деңгейлері)      

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 
      

 Атауы Шетел тілі (кәсіби) 

Код IYa – (р) -5202 

Түрі БД ОК 

Пәннің деңгейі магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредит саны 2 несие, ECTS – 3 

Т.А.Ә. Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы Ғылым кандидаты; доцент 

Курстың мақсаты                                                                      Бағдарламаға енгізілген грамматикалық және лексикалық 

тақырыптар бойынша негізінде тілді практикалық меңгертуді 

қамтамасыз ету. 

Курстың алғышарттары                                         Шетел тілі (В1, В2 игерімі) 
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Курстың қысқаша мазмұны Менің ғылыми жұмысым. Менің ғылыми жетекшім. Менің жұмыс 

күнім. Ғылыми кітапхана. Халықаралық серіктестік. 

Магистратурадағы оқу. Ғылыми конференция. Мамандықтың 

танымал адамдары. Мамандық бойынша әдебиетті аударудың 

ерекшеліктері. Ғылыми мақалаларды аннотациялау. Мамандық 

бойынша мәтін аудару. 

Қорытынды бақылаудың түрі      Емтихан 1 семестр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар 

 білу керек: филологияның негізгі бөлімдерін; 

  жүзеге асыра алуы керек: ғылыми ақпарат алу мен жіберу үшін 

өз таңдауымен мамандық бойынша шет тілінде әдебиетті оқу; 

қоғамдық-саяси сипаттағы әдебиетті оқу; алынған ақпаратты 

аударма, аннотация, реферат ретінде рәсімдеу; әңгіме жүргізу, 

магистранттың мамандығы мен ғылыми жұмысына қатысты шет 

тілінде баяндамалар мен хабарлар жасау; сондай-ақ қоғамдық-

саяси және әлеуметтік тақырыптарға. 

      Дағдыларға ие болу: мамандықтың  диссертациялық жұмыс 

тақырыптары бойынша өзіндік дайындық және дайындықсыз 

емтиханда монологтық сөйлеуді хабар, ақпарат, баяндама түрінде 

беру; сұрақтарды талқылауда магистрантқа көмектесетін оның 

мамандығы мен ғылыми жұмысымен байланысты диологтік 

сөйлесу; сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптарда 

әңгіме жүргізу. 

Құзыреттіліктер: үнемі білімді жаңарту әдістерімен қамтамасыз 

ету, кәсіптік дағдылары мен біліктерін кеңейту; топта жұмыс жасай 

алу қабілеті, өз көзқарасын дұрыс дәлелдеу, білім беру 

мекемелерінің ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметінде 

жаңа шешімдерді ұсыну;  

 

Ұсынылатын әдебиет           1. Бонк, Н.А. Ағылшын тілі оқулығы [Мәтін]: 2 бөлім. Н.А.Бонк, 

Г.А.Котий, Н.А.Лукбянова. –М.: ДеКонт + ГИС. Бірінші бөлім. -

2015. -639 б. 

2. Бонк, Н.А. Ағылшын тілі оқулығы : 2 бөлім./ Н.А.Бонк, 

Г.А.Котий, Н.А.Лукбянова. –М.: ДеКонт + ГИС. Екінші бөлім. -

2015. -511 б. 

3. Светлана Тер-Минасова Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация / Светлана Тер-Минасова. - «Рухани жаңғыру» жаңа 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018.  -. – 264 с. 

4. Ағылшын тілінің практикалық курсы. 1 курс [Мәтін]: жоғары 

оқу орындарына арналған оқулық / В.Д.Аракина редакциялығымен.           

6 басылым., толықтырылған әне түзетілген. –М.: ВЛАДОС, 2012. -

536 б. 

5.Emsden-Bonfanti,Sarah. Ready for IELTS [Мәтін] Оқу құралы / 

S. Emsden-Bonfanti. [б.м.]: Maccmillan, [2017] . -144 б.+2 CD-ROM. 

6. Clanfield Lindsay. Global [Мәтін]: Элементарлы  курс оқулығы  / 

Clanfield, K.Pickering; А.Jeffriess; with odditional material by A. 

Jeffries. – [б.м.] : Maccmillan, [2017] – 158 б. + Campbell, Globale: 

жұмыс дәптері / R.Campbell, R.Metcalf (16 б.) + CD-ROM. 

 7.Watkins, Frances. Global [Мәтін]: Advanced teachers book / 

F.Watkins [б.м.] Maccmillan, [2012] – 1652 б + CD-ROM. 

 

Оқыту әдістемесі                            сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 
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Оқыту тілі    орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары (деңгейлері)   

   Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Атауы 

генетикалық әдістер 

Сұрыптаудағы биотехнологиялық және    

 

Код BGMS – 5201 

Түрі БД КВ 

Пәннің деңгейі магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

Несие саны 4 несие, ECTS – 7 

Т.А.Ә. Воробьев А.Л.  

Ғылыми дәрежесі мен атағы Билогия ғылымдарының кандидаты; профессор 

Курстың мақсаты Магистранттарға биотехнология  мен генетикалық клондаудың 

негізгі заманауи әдістері туралы терең кәсіптік білім қалыптастыру; 

генетикалық ақпарат, 

жеке гибридталудағы ткандер мәдениеті, сұрыптау процесінінің 

жеделдету  мен нәтижелілігін арттыру 

мақсатында екі еселенген гаплоидтарды алу. 

Курстың алғышарттары Билогия, генетика, биотехнология 

Курстың қысқаша мазмұны                

. 

 

Курс өсімдіктер мен жануарлардың жаңа түрлері, тұқымдарын  

алудың жаңа жолдарын қарастырады.Тозаңданудағы ер 

цитоплазмалық стерильділігі құбылысы. Хромосомалардың 

триплоидтермен көбею процестерін басқару. Иондық радиация, 

ультракүлгін сәулелер, химиялық мутагендерді 

қолдану.Мутациялар. Протопласттардың көрінуі, олардың 

культтануы мен қалпына келуі 

Қортынды бақылаудың түрі                    Емтихан 2 семестр 

 

 Құзыреттіліктер  Нәтижесінде магистранттар 

Білуі керек: биотехнологияда қолданылатын негізгі терминдер мен 

түсініктерді; 

Жүзеге асыра алуы тиіс: жеке мәдени (өсімдіктер) бойынша 

сұрыптау үдерісін өз бетімен зерттеу мен тапсырма қоя білу; 

Құзыреттліктер: Сұрыптау, және зиянды ағзалардан өсімдіктерді 

қорғаудағы заманауи проблемаларды шешудің әр түрлі әдіснамалық 

тәсілдерін енгізу; өнімдерді сақтау мен қайта даярлау. 

Ұсынылатын әдебиеттер                  

 

 

 

1. Кенжебаева С.С. Биотехнологияның заманауи әдістері / 

С.С.Кенжебаева. – Алматы: Бастау, 2013. -272 б. 

 2. Мамраев, Б.Б. Қазақстан Республикасы биотехнология мен 

биоиндустрия саласының форсайты. [Мәтін] : моногр. / 

Б.Б.Мамараев, М.М.Сартбаев, А.М.Акимбаева; ҚР Білім және 

Ғылым минисртлігі. – Өскемен қаласы: ШҚМУ баспасы, 2010. -

126б.  

3. Аубакиров Х.А., Дәулетбекова А.Т. Популяциялы генетика: 

оқулық. – Алматы: ЖҚ «Отан», 2014. -240 б. 

4. Aydarbaeva D.K. аnd other Genetics [Мәтін] 
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5. Өтесінов Ж. Жалпы гентика мен молекулалық билогия: оқу 

құралы. – Алматы: Эверо, 2017 -292 б. 

 

Оқыту әдістемесі                             сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі                                                   орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары 

(деңгейлері)      

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

                             

Атауы                               Қазақстанның билогиялық қорлары 

Код BRK – 5202 

Түрі БД КВ 

Пәннің (курс) деңгейі магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

Кредит саны Кредит 3 , ECTS – 5 

Т.А.Ә. Прокопов К.П. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы б.ғ.к., билогия кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты            Билогиялық қорларды, өсімдіктер қорының жіктелууін, өсімдіктер 

негізгі топтарын, жануарлар әлемінің қорларын үйрену, 

Қазақстанның билогиялық қорларын қарау. 

 

Курстың пәндері    Билогияға кіріспе, латын тілі, Қазақстан тарихы, омыртқалылар 

мен омыртқасыздардың зоологиясы, өсімдіктердің жүйелілігі, 

жануарлар мен өсімдіктер экологиясы,  билогия оқыту 

әдістемесінде өсімдіктер әлемі қоры; Өсімдіктерден биологиялық 

белсенді заттардың шығуы мен ашылуы.  Қорларды басқару 

әдістері (дәрілік өсімдіктердің қорын анықтау әдістемесі). 

Қолданбалы және теориялық әдістер 

Қорытынды бақылаудың түрі                         Емтихан 2 cеместр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар 

Білуі керек: Қазақстанды қорларға аудандастыру, теориялық 

және қолданбалы қорларды басқару әдісі; 

Жүзеге асыруы тиіс:  популяцияның өмір сүру қабілеттілігінің  

негзгі критерийлерін анықтау; жойылып бара жатқан жануарлар 

мен өсідіктерді анықтау, биоалуантүрлілікті сақтау стратегиясы.  

Елестете алу дағдысы: қоршаған ортаның өмір сүру 

формаларын;  

Құзыреттіліктер: Қорларды басқару және аңдарды анықтаудың 

әдістерін меңгеру. 

әр түрлі сулы-батпақты жерлерде және қуат тізбегіндегі аңдардың 

рөлін түсініп,  биология мен экологияның ерекшеліктерін үйрену. 

 

Ұсынылатын әдебиет 1. Мырзағалиева А.Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы / 

А.Б.Мырзағалиева. –Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013. -124 бет. 
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  2. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Өсімдіктану ғылымының қысқаша 

энциклопедиялық сөздігі. – Уфа:Гилем, Башк. Энцикл., 2014 – 288 

б. 

  3. Өсімдіктер, жануарлар мен микроағзалардың биоалуан 

түрлілігі [Мәтін] А.С.Бахтаулова, С.С.Багашева, Атабаева А.М. – 

Талдықорған : ЖГУ, 2010, 96 б. 

  4. Оңтүстік Алтай Тарбағатайының өсімдіктері мен фаунасы 

[Электронды ресурс]: моногр. / А.П.Цыганов; ҚР Білім және 

Ғылым министрлігі. – Өскеме: ШҚМУ баспасы, 2012. – 316. 

 

Оқыту әдістемесі                            сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары 

(деңгейлері)      

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

                                      

Атауы Эволюциялық биология 

Код 

Түрі                                                                    

ПД ОК 

EB5301-5303 

 

Курстың деңгейі магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Несие саны 2 несие, ECTS – 3 

Т.А.О. Китапбаева А.А. 

Ғылыми дәрежесі мен 

атағы 

б.ғ.к. 

Курс мақсаты эволюциялық білімдер мен түсініктерді жетілдру үшін 

магистранттарға ғылыми-теориялық құралдар (басшылыққа алу 

үшін) беру. 

Курстың пәндері:                         Генетика, ботаника, зоология, микробиология 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

«Эволюциялық билогия» магистранттардың түсініп қабылдау 

эволюциялық білімдерін ары қарай жетілдіреді және дамытады. Пән 

жер ғаламшарының қасиеттері мен қызметтерінің құрылымына 

жаһандық эволюциялық тәсілді қалыптастырады. Тірі ағзалардың 

эволюциялық тарихы туралы білімге сүйене отырып,  олардың бір-

біріне ыңғайластыру, тұқым қуалаушылық өзгерістерін анықтау, 

эволюциялық билогия  барлық билогиялық құбылыстарға : 

молекулалықтан бастап биосфералыққа дейін түсінік бере алады. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1 семестр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар: 

Білуі тиіс: Ғылымның құрылуы мен дамуы тарихының негізгі 

кезеңдерін, бағыттарын, концептілерін, теориясын.; заманауи 

эволюциялық билогияның даму қарқыны мен негізгі жетістіктерін; 

эволюциялық процесстің механизмі мен қозғалтушы күштерін. 

   Жүзеге асыра алу тиіс: арнайы және ғылыми әдебиетке 

ыңғайлану, дереккөздің ақпараттары мен заманауи ақпараттық 

жүйелерін пайдалану. Осы алынған теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды өзінің жеке зерттеулерінде қолдану. 
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    Көз алдына елестете алу: Ғылымның қайбір саласындағы әлемдік 

жетістіктерден хабардар болу; ғылыми зерттеулердің нәтижесін 

енгізудің практикасын. 

Құзыреттіліктер Адамның биоәлеуметтік болмысының мәні 

туралы сұрақтарда, табиғат пен қоғам дамуындағы ортақ заңдар; 

адамның антропогендік ықпалдасуынан  болған экологиялық 

жауапкершілік; эволюция проблемаларына шешу барысында 

ғылыми, діни тәсілдермен шешу сәйкес келмейді. 

 

   Ұсынылатын әдебиет 1. Тимофеев-Ресовский, Н.В. Эволюция теориясының қысқаша 

очеркі. /Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.Н.Воронцов, А.В.Яблоков.   – 

М.: Ғылым, 2013. – 408 б. 

2. Жичинский, Ю. Алла және жаратылыс. Эволюцияның 

теориясының очеркі. / Ю.Жичинский –М.:Әулие апостол Андрейдің 

Библия-богословтық университеті (ББИ), 2014. – 980 б. 

3. Северцов, А.Н. Эволюциялық процестің басты бағыттары. 

Эволюцияның морфобилогиялық теориясы: моногр. / А.Н.Северцов. 

– М…: Либроком, 2012   - 138 б. 

4. Тыщенко, В.П. Эволюцияның теормясына кіріспе. / В.П.Тыщенко  

-М.: КомКнига, 2010. – 242 б. 

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

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

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

Оқыту әдістемесі сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен 

әдісі     

 ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша 

оқудың (талаптар)   

шарттары (деңгейлері)      

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

 

Атауы Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау 

Код                                                          OSSBR – 1301 

Түрі ПД КВ 

Курстың дәрежесі магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Несие саны 3 несие,   ECTS – 5 

Т.А.Ә. Шарипханова А.С. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы б.ғ.к., биология кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты магистранттарды биоалуантүрліліктің жойылуы қауіптілігін ескере, 

биоресурстарды алу туралы бақылау әдістерін өз еліңдегі ғана емес, 

сондай-ақ  жалғасып жатқан мемлекетерде (сферы юридикции) – 

тараптардың Конвенциясы ; ол жерде биотехнологиялар мен 

генетикалық ресурстарды қолдану ережелері бар. Мазмұны 

Қазақстан Республикасындағы биологиялық биоалуантүрліліктің 

компоненттерін сақтау және иұраұты пайдалану арқылы 

экономикалық пайдаға ие болу, табиғатты пайдаланудың  жобасы 

мен жетілдірудің стратегиялары, Биоуалуантүрлілікті сақтау 

бағдарламасын құқықтық және қаржылай жүйелі қамтамасыз ету. 

Сондай-ақ магистраннты биоалуантүрлілікті сақтаудың жалпы 

жаһандық стратегиясына қосқан үлесімен таныстыру.  

 



 

П ВКГУ 011-15 

Курстың   бөлімдері Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, 

математика   

Курстың қысқаша мазмұны Экология және биоалуантүрлілік. Экожүйелердің ішіндегі 

биоценотикалық қарым-қатынастың жалпы теориялық негіздерінің 

биоалуантүрлілігін сақтау. Биологиялық биоалуантүрлілікті сақтау 

мен экожүйелердің тұрақтылығын меңгеруге арналған мониторинг 

зерттеулері. Адамның қызметі мен биоалуантүрлілік. Биологиялық 

биоалуантүрлілікті теңдестіріп пайдаланудың ұлттық стратегиясы. 

Күзетілген аумақтар мен биоалуантүрлілік.Биологиялық 

биоалуантүрліліктің конвенциясы. Биоалуантүрлілікті сақтау. 

Биоалуантүрліліктің проблемаларының заңды негіздемесі. 

Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан 1 семестр 

Құзыреттліктер: Нәтижесінде магистранттар 

Білу:  Практикалық және ғылыми биоалуантүрлілікте түсінікті 

аппаратты білу; ғылыми ұйымның негіздері мен биоалуантүрлілік 

бойынша зерттеуді өткізу, биоалуантүрлілікті үйренудің әдіс мен 

әдістерінің жіктелуін меңргерту. 

 Істей алу: биоалуантүрлілікті негізгі әдістерді қолданып зерртеуді 

өткізу және жоспарлау.  

Биоалуантүрлілікте зерттеулер жүргізе алу дағдысы ие болу.   

Табиғатты пайдаланудың  негіздерін, тұрақты дамудың, қоршаған 

ортаға әсер етудің мөлшері және қоршаған ортаны қорғау; 

Практикалық қызметінде теориялық білімді пайдалану қабілеттілігі. 

 

Ұсынылатын әдебиет                      1.   Экологиялық мониторингке кіріспе.: Оқу құралы  / Перм. Мем. 

Ун. -   Пермь, 2009.    178 б. 

2. Егоренков, Л.И. Қоршаған ортына қорғау: Көмекші құрал / 

Л.И.Егоренков. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 336 Б 

3. Коробкин, В.И. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Оқулық / 

В.И.Коробкин, Л.В.Передельский. –М.: -КноРус, 2013. -336 б. 

4. Микроағазлар, жануарлар мен өсімдіктердің биоалуантүрлілігі 

[Мәтін] / А.С.Бахтаулова, С.С.Багашева, Атабаева А.М. – 

«Талдықорған»: ЖГУ, 2010. -96  

5. Мырзағалиева А.Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы / 

А.Б.Мырзағалиева. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013. -124 бет. 

 

Оқыту әдістемесі сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

 

Оқыту тілі орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары 

(деңгейлері) 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Атауы 

                                        

Ресурстану 

 

Код      Res – 5302 
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Түрі                                                                                      ПД КВ 

Курстың деңгейі                                                                 магистратура 

Оқу жылы                                                                              2018-2019 

Оқу семестрі                                                                          2 

Кредит саны                                                                            3 кредит, ECTS – 5 

Т.А.Ә.                                                                                     Мырзагалиева А.Б. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы                                                б.ғ.д., профессор 

Курстың мақсаты    Әлемдегі пайдалы өсімдіктердің сенімді         

  бағасын негізге алып ресурстарды жіктеудің  

базалық әдістемесін бөлу және жасау туралы,  

экономикалық тиімділік пен өндірісті меңгерудің деңгейін болжау. 

Курстың бөлімдері Ботаника, экология, фитоценология 

Курстың қысқаша мазмұны   Пайдалы өсімдіктердің ресурстарын  

    үйрену әдістері. Артық қорды есептеу әдістемесі.   

   Заманауи дәрілік қорлар мен жиі пайдаланылатын  

өсімдіктердің жағдайы. Табиғи қорларды тиімді пайдалану және 

қорғау. 

 

Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан 2 семестр 

Құзыреттіліктер     Нәтижесінде магистранттар 

Білуі тиіс: ресурс топтары мен өсімдік түрлерінің  

  ресурстық қорын бағалаудың негізгі әдістерін; 

Жүзеге асыра алуы тиіс: аймақтық флора мен   фаунаның 

өсімділігін олардың шаруашылыққа пайдалы түрлерін табу мен 

қорын анықтау мақсатында зерттеу; әр түрлі топтағы өсімдік және 

жануарлар  

ресурсының эксплуатациялау, анықтаудың нормаларын негіздеу; 

табиғат ресурстарын тұрақты пайдаланғанда  

экологиялық оңтайландырудың шараларын қолдану. 

Дағдыға ие болу: ресурстану аясында зерттеу жүргізу; 

Құзыреттіліктер: 

-  

    Өзін-өзі ұйымдастыру мен жетілдіру қабілеттілігі; 

- Ө

зінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

кәсіптік қызметті орындауда жоғары мотивацияға ие болу. 

- Ф

илософия, жаратылыстану ғылымдарының базалық заңдары 

негізінде  әлемнің заманауи ғылыми бейнесін елестету 

Ұсынылатын әдебиет              1. Мырзагалиева А.Б. Ботникалық ресурстану: оқу құралы / 

А.Б.Мырзағалиева. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013. – 124 б. 

2. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Өсімдіктану туралы ғылымның 

қысқаша энциклопедиялық сөздігі. – Уфа: Гилем, Башк.энцикл. 2014. 

-288 б. 
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3.   Микроағазлар, жануарлар мен өсімдіктердің биоалуантүрлілігі 

[Мәтін] / А.С.Бахтаулова, С.С.Багашева, Атабаева А.М. – 

«Талдықорған»: ЖГУ, 2010. -96  

4. Оңтүстік Алтай Тарбағатайының өсімдіктері мен фаунасы 

[Электронды ресурс]: моногр. / А.П.Цыганов; ҚР Білім және Ғылым 

министрлігі. – Өскеме: ШҚМУ баспасы, 2012. – 316. 

5. Дәрілік өсімдіктердің ресурстары [Электронды ресурс]: моногр. / 

А.Б.Мырзагалиева. ҚР Білім және Ғылым министрлігі. –Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012. – 316 б. 

Оқыту әдістемесі сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары 

(деңгейлері)      

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

                                         

Атауы Адаптология негіздері бар экологиялық физиология 

Код                                                 EFOA – 1301 

Түрі                                                 ПД КВ 

Курстың деңгейі                             магистратура 

Оқу семестрі                                    1 

Кредит саны                                       3 кредит,  ECTS – 5 

Т.А.Ә.                                                Шарипханова А.С. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы            б.ғ.к., биология кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты    Экологиялық өзара әрекеттесулерді бір жағынан, биологиялық 

емес процестерді екінші жағынан  түсіну, билогиялық 

ерекшеліктердің  әр  түрлі деңгейлерінің ұйымдасуына әсер 

ететін, әсіресе адамға. 

 Курстың бөлімдері         Физика, биофизика, адам биологиясы,  

адам физиологиясы, цитология, гистология, генетика, 

молекулалы биология 

Курстың қысқаша мазмұны «Экологиялық физиология» пәнінің пайда болуы, оның 

проблемалары мен мақсаттары, заманауи жағдайы мен негізгі 

ғылыми бағыттары.Биологиялық жүйелердің бейімділігі, 

тұрақтылығы мен сенімділігі. Жоғары талпынысқа адамның 

бейіміділігі. Оттегінің артық бөлінуіне «бейімділігі». 

Ағзалардың өмір сүруіне  мен дамуы және табиғи гравитация. 

Геофизикалық электромагниттік өрістердің экологиялық 

маңыздылығы. Иондалған радиацияның биологиялық 

әрекеті.Заманауи адамның өмір сүру салтының оның ағзасына 

әсер етуі. 

Қорытынды бақылаудың түрі   Емтихан 1 семестр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар 

Білуі тиіс: адамның экологиялық физиологиясының  теориясы 

мен заңдары, негізгі түсініктерді білу; сондай-ақ кейбір оқыс 

жағдайларға бейімделу мүмкіндігін; 

Жүзеге асыра білуі тиіс: Аналитикалық зерттеулерді 

жоспарлау және өзі орындау; өзіндік қорытынды құрастыру 

үшін теориялық білімді пайдалану; магистрлік бағдарламаның 

тақырыбы бойынша өз бетімен зерттеу жүргізу; 



 

П ВКГУ 011-15 

Дағдыларға ие болу: Ұсынылған әдістеме бойынша 

аналитикалық зерттеулерді жүргізу; 

Құзыреттіліктер: бар ақпаратты өз бетімен талдайды; 

Фундаменталды проблемаларды көрсетеді; тапсырмаларды 

қояды және мамандық бойынша белгілі бір тапсырмаларды 

орындауда заманауи аппарат пен есептеуіш құралдарды қолдана 

отырып биологиялық зертханалық зерттеулерді жүргізеді; 

биосфера туралы негіздер туралы білімін көрсетеді, олардың 

жүйелі бағалауына әсер ететін заманауи биосфералық 

процестерді түсінеді. 

       Ұсынылатын әдебиет           1. Қалыпты физиология / Э.Г.Улумбекованың 

редакциялауымен.  –М.: ГЭОТАР баспасы, -МЕД, 2010. – 687 б. 

2. Жануарлардың физилогиясы мен этологиясы. / В.Г.Скопичев 

және т.б. –М.: КолосС, 2009.  -720 б. 

3. Өсімдіктердің ботаникасы мен физиологиясы. Көмекші құрал.  

– Мәскеу: Жоғары мектеп, 2015. -432 б. 

4. Максимов, Н.А. Өсімдіктердің физиологиясының қысқаша 

курсы. / Н.А.Максимов.  – М.: ЕЕ Медиа, 2016. – 933 б. 

   5. Петрийчук Н.Д. Адаптологияның негіздері  [Мәтін]: 

монография / Н.Д.Петрийчук. – Мәскеу: Библио-Глобус, 2017. – 

234 б. 

Оқыту әдістемесі сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі                                                   орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары 

(деңгейлері) 

     Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 

   

Атауы Жануарларды қорғау мен мониторингісі 

Код                                                   MaGOA – 1302 

Түрі                                                       ПД КВ 

Курстың деңгейі                                       магистратура 

Оқу жылы                                                 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

                                         Кредит 

саны 

  3 кредит,   ECTS - 5 

Т.А.Ә.                                                           Прокопов К.П. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы                       б.ғ.к., биология кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты зоологиядағы жүйелілік анализі мен тәжірибені жоспарлауды 

үйрену, егістік және жүйелі зерттеушілік тәжірибелерде 

ұйымдардың әдістемесі, жануарларды экологиялық 

зерттеулерде деректердің анализі мен статистикалық әдістерді 

қолдану. 

Курстың бөлімдері Экология, омыртқалылар мен омыртқасыздардың зоологиясы 

Курстың қысқаша мазмұны Абиотикалық және биотикалық факторлардың әсері, 

жануарлардың қоршаған орта жағдайларына бейімделуі,  

жануарлардың популяциясының қалыптасуы (құрылымы, 

мінездемесі, саны және т.б.). 
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     Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан 2 семестр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар 

Білуі тиіс: абиотикалық және биотикалық факторлардың 

жануарларға әсер етуінің заңдылығы; қоршаған ортаның 

жағдайына жануарлардың бейімделу мүмкіндігі; 

жануарлардың популяциясының құрылымының қалыптасу 

заңдылығы. 

   Жүзеге асыра алуы тиіс: қоршаған орта факторының 

таралу күйін бағалау, ағзаның тіршілік ететін ортасының 

морфологиялық құрылымымен байланыс орнату; 

популяцияның жас мөлшері, жынысы м ен өлшемінің 

құрылымын жасау; популяциның санын есептеу,тамақтану 

сипаттамасы мен поплуляция аралық  және тұлғалармен 

ішінара өзара қарым-қатынас орнату; ағзаның дамуының 

кезеңдері мен көбеюінің сипаттамсын анықтау;  ортаның 

көлемін анықтау, қоршаған ортаның  әр түрлілігіне төзімділік 

орнату; қатерден құтылу (аман қалу) кестесін құру; 

Дағдыларға ие болу:  жануарлардың мониторингісінің әр 

түрлі параметрлерін анықтау үшін ұсынылған әдістермен 

жұмыс;  

  Құзыреттіліктер : фундаменталды проблемаларды көрсету, 

тапсырмаларды  қою және мамандық бойынша белгілі бір 

тапсырмаларды шешуде егістік, зертханалық биологиялық 

зерттеулердің заманауи аппарат пен есептегіш құраларын 

пайдалану, нәтижелердің ғылыми нақтылығы мен  жұмыстың 

сапасы үшін жауапкершілік алады 

Ұсынылатын әдебиеттер                1. Микроағзалар, жануарлар мен өсімдіктердің 

биоалуантүрлілігі [Мәтін] / А.С.Бахтаулова, С.С.Багашева, 

Атабаева А.М. – «Талдықорған»: ЖГУ, 2010. -96  

2. Жануарлардың аурулары диагностикасының 

биотехнологиялық әдістері.  – Костанай: А.Байтұрсынов 

атындағы КГУ, 2013. 

3.Қалыпты физиология / Э.Г.Улумбекованың 

редакциялауымен.  –М.: ГЭОТАР баспасы, -МЕД, 2010. – 687 

б. 

4. Жануарлардың физиологиясы мен этологиясы / 

В.Г.Скопичев және т.б.  – М.: Колос, 2009. -720 б. 

 5. Вартанов, А.З. Қоршаған ортаны бақылау мен экологиялық 

мониторингтің әдістері мен құралдары / А.З. Вартанов, 

А.Д.Рубан, Р.Л.Шкуратник. – Вологда: Инфра-Инженерия,  

2010. -640 б. 

6. Какарека, Э.В. Экологиялық тәжірибе және экологиялық 

мониторинг: Көмекші құрал / М.Г.Ясавеев, Н.Л. Стреха, 

Э.В.Какарека, Н.С.Шевцова; профессор М.Г.Ясоеевтың 

редакциялауымен. – М:, НИЦ ИНФРА-M, Жаңа білім, 2013. – 

304 б. 

7.Тихонова, И.О. Су обьектілерінің экологиялық 

мониторингісі: Көмекші құрал / И.О.Тихонова, 

Н.Е.Кручинина, А.В.Десятов. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2012. – 152 б. 

 

Оқыту әдістемесі сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар) шарттары 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды 
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(деңгейлері)      сәтті тапсыру 

                    

Атауы Іскерлік қазақ тілі 

Код DKz – 5202 

Түрі БД КВ 

Курстың деңгейі                                                магистратура 

Оқу жылы                                                           2018-2019   

Оқу семестрі                                                       2 

Кредит саны                                                          2 кредит, ECTS – 3 

Т.А.Ә.                                                                 Садыкова С.Т. 

Ғылыми дәрежесі мен атағы                             доцент, ғылым кандидаты 

Курстың мақсаты Магистранттарға іскерлік қағаздарды жазу негіздерін үйрету; 

мемлекеттік тілде іскерлік әңгіме, құжаттарды рәсімдеудің 

үлгілерімен таныстыру; іс қағаздарды мемлекеттік тілде 

жүргізуге үйрету. 

Курстың бөлімдері Қазақ тілі (В1, B2 игерім деңгейлері) 

Курстың қысқаша мазмұны Курстың мазмұны келесі тараулардан тұрады: грамматика, 

морфология, синтаксис. Қазақ тіліндегі сөйлемдердің 

құрылысы. Сөйлем түрлері. Бағыныңқы сөйлемдердің 

түрлері. Барлық топтардың шақтары. Модаль (қалып) 

етістіктері. Ырықсыз етіс.Пассивті құрылымды ана тілінде 

жеткізу. Шартты рай. Есімшелі тіркес.Тұйық етістік  тұлғалы 

құрылымдар. 

Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан 2 семестр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар  

Білуі тиіс: іскерлік қазақ тілінің лексико-грамматикалық, 

стилистикалық, орфографиялық нормаларын; 

Жүзеге асыра алуы тиіс: меңгерген білімін өмірде және 

кәсіптік қызметінде пайдалану; 

Дағдыларға ие болу: мемлекеттік стандартқа  және жазу 

стилі, қызметіне сәйкес құжаттарды толтырғанда кәсіби 

терминдерді дұрыс қолдану. 

Құзыреттіліктер: мемлекеттік тілде кәсіби 

коммуникациялық тапсырмаларды щещу үшін сөйлеу 

мәдениетінің  барлық түрлері бойынша (жазылым, айтылым, 

тыңдалым, оқылым)  дағдыларды жетілдіру. 

 

Ұсынылатын әдебиет 1.Мамырбекова, Г.М. Қазақ тілі [Мәтін]: тереңдетілген 

деңгейге арналған / Г.М.Мамырбекова. – Алматы: «LEM» 

баспасы,  2013. – 176 б. 

2. Оразымбетова, Ғ.Д. Қазақ тілі [Мәтін]: ЖОО орыс бөлім 

студентеріне арналған оқу құралы / Ғ.Д.Оразымбетова, 

Е.Қ.Сәлім. –Қарағанды: ЖК «Ақнұр баспасы»,  2013. – 166 

бет. 

3. Қазақ тілі. В2 ортадан жоғары деңгей [Мәтін]: оқулық / 

А.К.Балабеков. [және т.б.].  –Астана, [Ұлттық тестілеу 
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орталығы], 2012. – 240 бет+ CD-ROM. 

4. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы 

[Мәтін] : В1 орта деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. 

З.С.Күзекова [және т.б.].  –Астана: [Ұлттық тестілеу 

орталығы], 2011. -54 б. 

5. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы 

[Мәтін] : В2 ортадан жоғары деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. 

З.С.Күзекова [және т.б.].  –Астана: [Ұлттық тестілеу 

орталығы], 2011. –108 б. 

Оқыту әдістемесі сөздік, көрнекілік, ізденушілік, зертеушілік. 

Бағалаудың түрі мен әдісі     ауызша, жазбаша сауалнама, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі орыс тілі, қазақ тілі 

Мамандық бойынша оқудың 

(талаптар)   шарттары (деңгейлері) 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру. 

                

Атауы Биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

Код                                                       OPBI – 5202 

Түрі                                                      

 

БД КВ 

Курс деңгейі                                         магистратура 

Оқу жылы                                               2018-2019 

Оқу семестрі                                           2 

Кредит саны                                             3 кредит,  ECTS – 5 

  

Т.А.Ә.                                                        Мырзагалиева А.Б. 

Ғылыми атағы мен дәрежесі                    б.ғ.д., профессор 

Курстың мақсаты Магистранттарды ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен 

жоспарлаумен таныстыру. 

Курстың бөлімдері Ботаника, зоология, экология, биотехнология, ауыо шаруашылық 

негіздері, физиология, генетика, математика 

Курстың қысқаша мазмұны Ғылыми зерттеудің әдістері, олардың деңгейлері, эмпирикалық, 

тәжірибелі-теориялық, теориялық, метатеориялық. Тәжірибе 

түрлері (зертханалық, вегетациялық, егістік). Зерттеушілк 

процестің құрылымы мен мазмұндылығы, нақты сұрақтар  және 

егістіктегі тәжірибені жоспарлаудың жалпы ұстанымдары 

бойынша зерттеудің әдістемесін құрастыру, есеп пен 

бақылауларды жоспарлау. Нәтижелер мен статистиканы  бейнелі 

өңдеуден өткізу. 

Қорытынды бақылау түрі          Емтихан 2 семестр 

Құзыреттіліктер Нәтижесінде магистранттар: 

Білуі тиіс:  ғылыми зертеулердің әдістемесін, зерттеулер 

жоспарлау жолдары мен ұйымдастыруын; 

  Жүзеге асыруы тиіс: Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және 

өткізу, зерттеудің әдістерін дұрыс қолдану; 

  Дағдыларға ие болу: арнайы кәсіби терминдерді білу. 

Құзыреттіліктер: 

- Ғылыми зерттеулер саласында терминологияны меңгеру, 

жоба және тәжірибені жоспарлау; 

- Тәжірибені жоспарлаудың жаңа әдістерін өз бетімен үйрену 
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қабілеті және арнайы бағдарламамен қамтамасыз ету. 

- Тәжірибенің мақсаты мен мүмкіндерінен тәжірибенің 

жаспарын таңдап алу.  

Ұсынылатын әдебитетер  

 

1. Басов, В. М. Өсімдіктер систематикасы морфологиясы және 

анатомиясы туралы практикум. Оқу құралы / В.М. Басов, Т.В. 

Ефремова. - М.: Ленанд, 2015. - 238 c. 

2. Рогожин, В. В. Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясының 

практикумы / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 352 

б. 

3. Заманауи өсімдіктер биологиясындағы малекулалық-

генетикалық және биохимиялық әдістер. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. - 488 б. 

4. Далалық экологиялық зерттеулер жүргізу әдісі: оқу құралы / авт. 

Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; 

редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. 

Ун-та, 2014. – 412 б. 

5. Малышев, В.В. Ғылыми зерттеулердің әдістері [Электрондық 

ресурс] : оқу құралы. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова), 2014. — 86 б. 

6. Машкин, В.И. Аңшылық және қорғалған жануарларды дала 

жағдайында зерттеу әдістері [Электронный ресурс]: оқу құралы. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 б. 

7. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

Оқыту әдістері Ауызша, көрнекі, ішінара іздеу, зерттеу. 

Әдістері /бағалау формасы Ауызша сұрау, жазбаша, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқу тілі орысша, қазақша. 

Мамандықты дайындау шарттары 

(талаптары) (сатылары) 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру 
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осымша 2 

Қабылдаудың құрылымы (курстар, юнит) 

(оқытудың екіншіі жылы, 2018 жылға қабылдау) 
 

Пәндер циклі Пәдер 

коды 

Пәндер атау ECTS бойынша кредиттер саны Семестр 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

BRR -

6301 

Өсімдіктердің 

көбеюінің 

биологиясы 

Биология 

размножения 

растений 

Reproductive biology 

of plants 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SMiERR 

-6202 

Өсімдіктердің 

салыстырмалы 

морфологиясы және 

эволюциялық дамуы 

Сравнительная 

морфология и 

эволюционное 

развитие растений 

Comparative 

morphology and 

evolution of plants 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
КВ -2305 

Клеткалық 

биологиясы  

Клеточная биология 

Cellular biology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

PTPB -

2306 

Биологияны 

оқытудың 

педагогикалық 

технологиялары 

Педагогические 

технологии в 

преподавании 

биологии 

Educational technology 

in teaching Biology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

BRZh -

2303 

Жануарлардың 

көбеюінің 

биологиясы 

Биология 

размножения 

животных 

Biology of 

reproduction of animals 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SMiERZh 

-2304 

Жануарлардың 

салыстырмалы 

морфологиясы және 

эволюциялық дамуы 

Сравнительная 

морфология и 

эволюционное 

развитие животных 

Comparative 

morphology and 

evolution of animals 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
TB -2305 

Теориялық биология 

Теоретическая 

биология 

5 3 
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Theoretical Biology 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

IMB-

2306 

 

Биология тарихы мен 

әдістемесі 

История и 

методология 

биологии 

History and  

Methodology  of  

Biology 

5 3 

 

 

Қосымша 2А 

 

Жеке пәнлердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(2017 жылғы жинақтау екінші оқу жылы) 

 

Атауы Өсімдіктердің көбею биологиясы  

Код BRR -6301 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны   4 кредит,  ECTS бойыша - 7 

Аты жөні Игисинова Ж.Т.  

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к., доцент биология кафедрасы 

Курстың мақсаты  Магистранттарды ағзалардың көбею және даму заңдылықтарын 

өмірлік процестердің іргелі негізі ретінде таныстыру.. 

 Ботаника, генетика, өсімдіктер систематикасы  

Курстың қысқаша мазмұны Жыныссыз көбею, вегетативті көбею. Жынысты, жыныссыз және 

вегетативті көбею туралы түсінік. Табиғи вегетативті көбею, 

жасанды вегетативті көбею. Өркендермен көбею, тамырсабақтар, 

пиязшықтар, түйнектер арқылы. Бұтақтарды бөлу, қабақтар, 

прививкалар арқылы көбейту. Жынысты және жыныссыз көбеюдің 

орын алмасуы. Тұқымды өсімдіктердің жынысты көбеюі. 

Ашықтұқымды және жабықтұқымды өсімдіктердің жынысты көбеюі. 

Гүл, оның морфологиялық бөлімдері, гүл бөлімдерінің маңызы, 

өздігінен тозаңдану, ұрықтану. Тұқымдар мен жемістер. Онтогенез 

және филогенез. 

Қорытынды бақылау формасы Емтихан 3-семестр 

Құзыреттілігі Оқу нәтижесінде магистранттар тиіс: 

Білуі тиіс: басты түсініктерді, терминдерді және көбею биологиясының 

анықтамасын, Әртүрлі таксономиялық топтағы ағзалардың онтогенездік 

негізін. 

Істей алуы тиіс: Әртүрлі тасондағы ағзалардың онтогенездік 

ерекшеліктерін сипаттай, дамуындағы ауытқушылықтардың себептерін.  

Дағдылануы тиіс: Әртүрлі таксономиялық топтағы ағзалардың  басты 

онтогенездік заңдылықтары туралы негізгі білімдерге ие болу 

құзыреттіліктер: 

- экологиялық сауаттылықты көрсету және биология саласындағы негізгі 

білімдерді өмірде пайдалану; әлеуметтік маңыздылығын түсіну және өзінің 

кәсіби қызметінің салдарын болжай білу, өз шешімдеріне жауапкершілік 

алуға дайын; 

- Биологиялық объектілердің жеке дамуы және ұрпақтың көбеюі туралы 

негізгі түсініктерге ие болу  
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Ұсынылған әдебитетер 

 

 

1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : 

ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное пособие 

для студентов биологических специальностей ун-тов / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и развития : 

Көбею және даму биологиясы терминдерінің сөздігі / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 2012. – 184 б. 

Оқыту әдістері  Ауызша, көрнекі, ішінара іздеу, зерттеу. 

Әдістер /бағалау формасы Ауызша сұрау, жазбаша, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі орысша, қазақша 

Мамандықты дайындау 

шарттары (талаптары) 

(сатылары) 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

 

Атауы Өсімдіктердің эволюциялық дамуы және салыстырмалы 

морфологиясы 

Код SMiERR -6202 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны   4 кредит,  ECTS бойынша - 7 

Аты жөні Шарипханова А.С. 

Ғылыми дәреже және атауы Б.ғ.к., биология кафедрасының доценті  

Курстың мақсаты  Өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық құрылымының 

эволюциялық өзгерісінің негізгі кезеңдерін зерттеу. 

 Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы, жасушылық биология 

 Өсімдіктердің вегетативті мүшелері, тамырдың құрылысы, 

жапырықтың анатомиялық және морфологиялық құрылысы, гүлдің 

құрылысы, генеративті мүшелері, өсімдіктердің тозаңдану 

механизімі, эволюциялар бағыты, Төменгі сатыдағы және жоғарғы 

сатыдағы өсімдіктердің құрылысындағы құрылымдық ерекшеліктері. 

Қорытынды бақылау формасы Емтихан 3-семестр 

Құзыреттіліктер Оқу нәтижесінде магистранттар тиіс: 

 Білуі тиіс: тіршіліктің басты сипаттамасын, өсімдіктің ішкі және сыртқы 

құрылысын, олардың онтогенетикалық және маусымдық өзгерістерін, 

көбею тәсілдерін және таралуын, тіршілік ету ортасына тәуелділігін; 

өсімдік дүниесінің алуантүрлілігі туралы қөзқарас, олардың құрылымының 

ерекшеліктері туралы, өсімдік жамылғысында өсімдіктер мен өсімдіктердің 

кешенді интеграцияланған жүйесі ретінде ғылыми көзқарастар, 

антропогендік себептердің әсерінен динамикалық процестер туралы қазіргі 

заманғы түсініктер. 

Істей алуы тиіс: анықтау, морфологиялық сипаттама, өсімдіктер мен 

олардың бөліктерін жинау және суретін салуды; өсімдік 

қауымдастықтарының геоботаникалық сипаттамаларын жасау; табиғатта 

және зертханада бақылау жүргізуді. 

Дағдылануы тиіс: Өсімдіктерді анықтау әдістерінің болуы, өсімдіктердің 
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анатомиялық және морфологиялық сипаттамасы әдісі. 

құзыреттіліктер: морфология, экология ерекшеліктері туралы білімге ие, 

Өсімдіктердің көбеюі және географиялық таралуы, табиғатта және 

адамның шаруашылығындағы олардың рөлін түсінеді, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын дербес жүзеге асыра алады, жаратылыстану-ғылыми 

эксперимент жасай алады, ғылыми және кәсіби мәселелерді шешу үшін 

ақпараттық технологияларды қолдану, зертханалық және далалық 

зерттеулердің нәтижелерін талдау және бағалау. 

Ұсынылған әдебиеттер 

 

 

1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Өсімдіктер ғылымы туралы қысқа 

энциклопедиялық сөздігі. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Өсімдіктердің, жануарлардың және микроорганизмдердің 

биоалуантүрлілігі [Мәтін] / А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, 

Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 2010. - 96 бет. 

3. Оңтүстік-Алтайдың Тарбағатай флорасы мен өсімдігі 

[Электрондық ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 б. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное пособие 

для студентов биологических специальностей ун-тов / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и развития : 

Көбею және даму биологиясы терминдерінің сөздігі / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 2012. – 184 б. 

Оқыту әдістері  Ауызша, көрнекі, ішінара іздеу, зерттеу.. 

Әдістері/бағалау формасы Ауызша сұрау, жазбаша, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау 

Оқыту тілі орысша, қазақша. 

Мамандықты дайындау 

шарттары (талаптары) 

(сатылары) 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (лекциялар, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру  

 

Атауы Жасуша биологиясы 

Код КВ -2305 

Түрі ПД ОК 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны 2 кредит, ЕСТS – 3  

Ф.И.О. Китапбаева А.А.  

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к. 

Курстың мақсаты Жасуша биологиясы саласында алынған магистранттардың 

білімдерін тереңдету, магистранттарды фундаментальды негіздер 

және құрылымның қазіргі тұжырымдамасы , молекулярлық 

ұйыммен, про-эукариоттық жасушалардың функцияларын атқарушы 

реттеуші механизмдермен таныстыру. 

Курстар пререквизиті Жасуша биологиясы, микробиология 

Курстың қысқаша мазмұны Эукариоттық жасушалардың құрылысы мен молекулалық 

құрылымының фундаментальды негіздері; жасуша эволюциясы, 

жасушалардың көбеюі және дифференциациясы; жасушадан тыс 

және жасушаішілік реттеу механизмдері және жасушааралық 

коммуникацияның рөлі; жасушалардың қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесуі, олардың энергиясы мен қозғалыс механизмдері туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау формасы Емтихан 1-семестр 

Құзіреттілік Оқу нәтижесінде магистранттар  

Білу тиіс: эукариотты жасушалардың құрылысы мен молекулалық 

құрылымының фундаментальды негіздері; жасуша эволюциясының 
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негізі, жасушалардың көбеюі және дифференциациясы; 

жасушаішілік реттеу механизмдері, жасушааралық 

коммуникацияның рөлі; жасушалардың қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесуінің мәні, энергиясын және қозғалыс механизмдерін. 

Істей алуы тиіс: бактериялар, өсімдіктер мен жануарлар 

жасушаларының құрылымындағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды түсінуге және көруге; көпжасушалы ағзаның 

жасушалық популяцияларының құрамын талдау; жасушалық 

биологияның қазіргі заманғы әдістерін, гистология: 

ультраструктуралық микроскопия, сандық цитохимия, аналитикалық 

цитология, цитогенетикалық әдістер, молекулалық биология. 

Дағдылануы тиіс: тірі табиғаттың функционалдық бірлігі ретінде 

жасушаның құрылымы мен жұмыс істеуінің негізін түсіну; 

Құзіреттілік: жасушалық биологиядағы қазіргі заманғы мәселелерді 

шешудің әртүрлі әдіснамалық тәсілдерін қолдануға дайындығы. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

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

Дәуір, 2011.-260 бет. 

2. Гистология, эмбриология, цитология; ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 800 

c. 

3. Ильин Д.А. Многоядерные макрофаги : моног. / Д.А.Ильин. – М.: 

«Наука» Новосибирск, -2011. – 74 с. 

4. Алиева И.Б., Киреев И.И. и др. Методы клеточной биологии, 

используемые в цитогенетике :Учебное пособие для проведения 

практических занятий по курсу «Цитогенетика». — М.: МГУ, 2010. 

— 133 с. 

5. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник для вузов 

/ А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 2012. - 480 c. 

Оқыту әдістері Ауызша, көрнекілік, тәжірибелік. 

Әдістер/Бағалау формасы Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, 

жеке тапсырманы орындау 

Оқыту тілі Орысша, қазақша. 

Мамандықты (деңгейді) 

оқытуға қойылатын талаптар 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін  (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

 

 

Атауы Биологияны оқытудағы педагогикалық технологиялар  

Код PTPB -2306 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредит саны 3 кредит, ECTS – 5 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т.  

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к., биология кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты Магистранттарды педагогикалық технологиялардың алуантүрлілігі, 

оларды биология сабағында қолдану әдістері туралы білім жүйесімен 

қамтамасыз ету, сондай-ақ  технологияның пәнге бейімделуінің 

әдіснамасын меңгеру. 

Курстың пререквизиті Биологияны оқыту әдістері, теория и методика воспитательной 

работы 

Курстың қысқаша мазмұны Технология ұғымын, білім беру технологияларын, педагогикалық 

технологияларды, оқыту технологияларын анықтау. 

Терминологиялық ньюанстар. Педагогика бағытында «білім беру 

технологиясын», «педагогикалық технологияларды» қалыптастыру. 

Оқу және білім берудегі технологиялық тәсіл. Педагогикалық 

технологияларды жіктеу. Педагогикалық технологиялардың түрлері. 



 

П ВКГУ 011-15 

Педагогикалық технологиялар деңгейлері. Өнімді технологиялар. 

Жалпы және жергілікті технологиялар. Қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын енгізу шарттары. Педагогикалық техника. 

Қорытынды бақылау формасы Емтихан 3-семестр 

Құзіреттілік Оқу нәтижесінде магистранттар  

Білу тиіс: жалпы биологиялық білім берудің құрылымы, мазмұны 

және принциптері; жалпы биологиялық білім беру жүйесін 

дамытудың негізгі бағыттары мен перспективалары және 

биологияны оқыту әдістемесі; мамандық бойынша ғылыми-зерттеу 

және әдістемелік жұмыс ерекшеліктері; 

Істей алуы тиіс: оқу үрдісін модельдеу, нәтижелерді болжау; оқу 

үрдісінде биологиядағы оқу-зертханалық және басқа жабдықтарды 

пайдалану; ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстарды 

орындауға, іс жүзінде ғылыми ұйымдастыру және еңбекті қорғау 

саласындағы білімді қолданады; 

Дағдылануы тиіс: педагогика және психология саласында 

ұсынылатын зерттеу әдістерімен жұмыс істеу; 

Құзіреттілік: интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, физикалық және 

кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдірудің перспективті 

бағыттарын құру және жүзеге асыру; талқылау жүргізуге және 

биология негіздерін үйретуге; қоғамның биологиялық және 

экологиялық сауаттылығын арттыру мақсатында халық арасында 

білім беру қызметін жүзеге асырады. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

4. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

5. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по 

напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 

c. 

6. Проблемы биологии и биологического образования в 

педагогических вузах : материалы IX Всероссийской научно-

практической конф. с международным участием (Новосибирск, 26-27 

марта 2015 г.) / [редкол.: А. В. Сахаров, Л. А. Ишигенова, О. Б. 

Макарова] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 

160 с. 

7. Методика преподавания биологии : учебник для студ. высш. 

учеб.заведений / [М.А.Якунчев, О.Н.Волкова, О.Н.Аксенова и др.] ; 

под ред. М.А.Якунчева. — М. : Издательский центр «Академия», 

2008. — 320 с. 

Оқыту әдістері Ауызша, көрнекілік, тәжірибелік. 

Әдістер/Бағалау формасы Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, 

жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша.  

Мамандықты (деңгейді) 

оқытуға қойылатын талаптар 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін  (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 

 

Атауы  Жануарлардың көбею биологиясы  

Код BRZh -2303 

Түрі ПД КВ 
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Курс деңгейі/ пәндер Магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредит саны 4 кредит,  ECTS – 7 

Ф.И.О. Прокопов К.П. 

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к., биология кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты Магистранттарды тірі организмдердің көбею және даму 

заңдылықтарын өмірлік процестердің фундаментальды негізі ретінде 

таныстыру. 

Курстың пререквизиті Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалы жануарлар зоологиясы, 

эмбриология, цитология, гистология, генетика. 

Курстың қысқаша мазмұны Омыртқасыз жануарлардың көбею биологиясы. Тақырып, қысқаша 

тарихы, пәннің қазіргі заманғы бағыттары. Біржасушалы және 

көпжасушалық жануарлардың эмбрионалдық даму кезеңдері, ұсақтау 

тәсілдері мен түрлері, гаструляция, жануарлардың жеке даму 

заңдылықтары мен түрлері. Көбею әдістері. Хордалы жануарлардың 

көбею биологиясы. 

Қорытынды бақылау формасы Экзамен 3-семестр 

Компетенция Оқу нәтижесінде магистранттар  

Білу тиіс: негізгі ұғымдар, көбею биологиясының терминдері мен 

анықтамалары, әртүрлі таксономикалық топтардың организмдерінің 

онтогенезінің ерекшеліктері. 

Істей алуы тиіс: организмдер онтогенезінің әртүрлі таксондардың 

ерекшеліктерін, олардың дамуындағы ауытқушылықтардың 

себептерін сипаттайды. 

Дағдылануы тиіс: әртүрлі таксономикалық топтардың 

организмдердің онтогенезінің негізгі заңдары туралы түсінік алу, 

көбею биологиясының заманауи жетістіктері. 

компетенция:  

- экологиялық сауаттылықты көрсету және өмір жағдайында 

биология саласындағы негізгі білімді пайдалану; әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну және өз кәсіби қызметінің салдарын болжау; 

- эмбриондарды  алу және эмбриондармен жұмыс жасау әдістерін 

қолдану. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 

464 c. 

2. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

3. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / Т.А. Дауда, 

А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 c. 

4. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: 

учеб.пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

5. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 с. 

6. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - Москва, 

2013. - 608 c. 

7. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. Ижевск. 

2011. 297 с. 

Оқыту әдістері Ауызша, көрнекілік, тәжірибелік. 

Әдістер/Бағалау формасы Ауызша сауалнама, жазбаша сауалнама, реферат қорғау, тестілеу, 

жеке тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Орысша, қазақша 

Мамандықты (деңгейді) 

оқытуға қойылатын талаптар 

Курс бойынша жұмыстың барлық түрлерін  (дәрістер, зертханалық 

жұмыстар, практикалық сабақтар) орындап, емтиханнан сәтті өту. 
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Аталуы Жануарлардың эволюциялық дамуы және салыстырмалы 

морфологиясы 

Код SMiERZh -2304 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредит саны 4 кредит, по ECTS – 7 

Ф.И.О. Прокопов К.П. 

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к., биология кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты Жануарлардың морфологиялық, физиологиялық, экологиялық 

ерекшеліктерін, биосферадағы және адам өміріндегі таралуын 

зерттеу. 

Курстың пререквизиті Экология, омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалы жануарлар 

зоологиясы 

Курстың қысқаша мазмұны Жануарлардың салыстырмалы анатомиясы мен 

морфологиясы,әр түрлі типтер мен кластарға жататын 

жануарлар органдарын салыстыра зерттеп, олардың ұқсастығы 

мен айырмашылығы болуының заңдылықтарын, жануарлар 

дүниесінің шығу тегі мен тарихи дамуын анықтайды. 

Ағзалардың құрылымын олардың функцияларына байланысты 

салыстыру жануарлар организмдерінің біртұтас жүйе ретінде 

өмір сүру жағдайларына бейімделуін, сондай-ақ жануарлардың 

әртүрлі топтарының шығу тегі мен эволюциясының жолдарын 

түсінуге мүмкіндік береді. Жануарлардың салыстырмалы 

анатомиясы мен морфологиясы органологияға, 

архитектоникаға және эволюцияның морфологиялық 

заңдылықтары туралы ілімге бөлінеді. 

Қорытынды бақылау формасы 

  

Емтихан 3-семестр 

  Компетенция Зерттеу нәтижесінде магистранттар: 

Білу тиіс:: жануарлар патшалығының біртұтастығы мен алуан 

түрлілігін, жануарлар ағзаларының құрылысы мен қызмет ету 

ерекшеліктерін 

Істей алуы тиіс: жануарлардың морфологиялық және түрлік 

әртүрлілігін, оның ішінде сирек кездесетін және жойылып бара 

жатқан түрлер мен топтарды, жануарларды жүйелеу 

методологиясын, негізгі таксондардың эволюциясы мен 

морфофизиологиялық ұйымының негізгі бағыттарын 

бағдарлау; 

Дағдылануы тиіс: жануарлар дүниесі өкілдерін зерттеу кезінде 

әртүрлі күрделіліктегі әдістерді қолдану; 

құзыреттер: жануарлардың таксономиялық тиістілігін 

анықтау,алынған білімді ғылыми және практикалық міндеттерді 

шешуде қолдану, биоәртүрлілікті белсенді насихаттау және 

сақтауға қатысу. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 

2010. - 464 б. 

2. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Оқу құралы / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 б. 

3. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Оқу құралы / Т.А. 

Дауда, А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 б. 

4. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии:. оқу 
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құралы 2 баспа., М.: Флинта, 2011. 210 б. 

5. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – М.: 

КМК. 2008. – 580 б.  

6. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 б. 

7. Пучковский С. В. Биология: оқу құралы. 2 баспа. Ижевск. 

2011. 297 б. 

Оқыту әдістері Сөздік, көрнекі, ішінара-іздеу, зерттеу. 

Әдістер /бағалау формасы Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, 

жеке тапсырманы орындау 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

Мамандық бойынша оқыту 

шарттары (талаптар) 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру. 

 

 

Атауы Теориялық биология 

Код TB -2305 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны 4 кредит,  ЕСТS - 7 

Ф.И.О. Игисинова Ж.Т.  

Ғылыми дәреже және атауы  б.ғ.к., биология кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты Магистранттарға теориялық биология пәні мен ерекшеліктері 

туралы түсінік беру, теориялық биологияның негізгі заңдары 

мен аксиомаларымен таныстыру; биологияның теориялық 

тәсілдерімен таныстыру. 

Курстар пререквезиті Биология тарихы және әдіснамасы, жасушалық биология 

Курстың қысқаша мазмұны Бактериялардың, өсімдіктер мен жануарлар жасушасының 

субжасушалық органеллаларының құрылымы мен қызметін 

зерттеудегі заманауи тәсілдері. Тірі жасушаның негізгі 

молекулалық-биохимиялық механизмдері. Теориялық 

биологияның негізгі ережелері мен заңдары. Термодинамика 

және биологиялық физика, онтогенетикалық қартаю және 

жаңарту заңдары. Теориялық биология заңдары (Дриша заңы, 

Моргана-Эфрусси заңы және т.б.). 

Қорытынды бақылау 

формасы 

 

Емтихан 3-семестр 

Компетенция Зерттеу нәтижесінде магистранттар: 

Білу тиіс:: теориялық биологияның пәні мен ерекшеліктерін, 

биологиялық құбылыстар мен процестерге теориялық көзқарас 

негіздерін; 

Істей алуы тиіс: биологиялық феномендер мен фактілердің  

іргелі қағидаларын қолдана отырып, биологиялық мәселелерді 

шешу;  

Дағдылануы тиіс: теориялық биологияның негізгі заңдарын 

қолдану; 

құзыреттер: пәннің жалпы құрылымын және оның элементтері 
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арасындағы байланысты түсіну, биологиялық ғылымдар 

саласындағы жаңа ақпаратты контекстуалдау (түсіну) және 

түсіндіру , теорияларды қалыптастыру және сыни талдау 

әдістерін қолдану. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. Бауэр, Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр; Сост. и 

прим. Ю.П. Голикова; Вступ. ст. М.Э. Бауэр. - СПб.: Росток, 

2013. - 352 б. 

2. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Жоғары оқу 

орындарына арналған оқулық / А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, 

А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 2012. - 480 б. 

3. Жумабекова Б.К. Биогеоценология : Оқу құралы. — 

Павлодар: ПГПИ, 2011. — 237б. 

4. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 б. 

5. Пучковский С. В. Биология: оқу құралы. 2 баспа. Ижевск. 

2011. 297 б. 

Оқыту әдістері Сөздік, көрнекі, ішінара-іздеу, зерттеу. 

Әдістер /бағалау формасы 

 

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, 

жеке тапсырманы орындау 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

Мамандық бойынша оқыту 

шарттары (талаптар) 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыр 

 

Атауы  Биология тарихы мен методологиясы  

Код IMB-2306 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны 3 кредит,  ЕСТS – 5 

Ф.И.О. Шарипханова А.С. 

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к., доцент  

Курстың мақсаты Магистранттарды биология тарихы мен методологиясымен 

таныстыру, биологиялық зерттеулерді жоспарлау. Курстың 

мазмұны биологиялық зерттеулердің тарихи дамуын, әдістерін, 

қолдану саласын, жүргізу ерекшеліктерін және маңызын 

қарастырады.. 

Курстар пререквезиті Биологияға кіріспе, цитология, ботаника, зоология, анатомия, 

физиология, микробиология және т. б. биологиялық ғылымдар 

Курстың қысқаша мазмұны Тірі табиғат туралы алғашқы түсінік және ғылыми 

жинақтаудың алғашқы талпыныстары. Ежелгі кездегі 

биологиялық көріністерАзия мен Шығыс Жерорта теңізінің 

ерте иеленетін мемлекеттеріндегі тірі табиғат туралы білім. 

Ежелгі Үндістан мен Қытайда биологиялық көріністер. Ежелгі 
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Римдегі ежелгі Грециядағы Биология.Орта ғасырлардағы 

Биология. Идеология мен жаратылыстанудағы Қайта өрлеу 

және революция дәуірі. Ботаникалық зерттеулерді дамыту. XVI 

ғасырдағы өсімдіктерді жіктеу әрекеті. XVII ғасырдағы 

Өсімдіктердің систематикасы мен морфологиясы. XVII ғасырда 

өсімдіктердің микроскопиялық анатомиясының 

дамуы.Өсімдіктер физиологиясының пайда болуы. 

Зоологиялық зерттеулерді дамыту. XVI-XVII ғасырлардағы 

жануарларды жіктеу және сипаттау. XVIII ғасырдағы 

зоологиялық зерттеулер. Қазба организмдерін зерттеу. 

Жануарлардың анатомиясы, физиологиясы, салыстырмалы 

анатомиясы және эмбриология бойынша зерттеулерді дамыту. 

XVI - XVII ғасырлардағы жануарлар мен адамның анатомиясы. 

Микроскопиялық анатомия және қарапайымдыларды зерттеу. 

XVIII ғасырдағы Физиология. Салыстырмалы анатомияның 

қалыптасуы. Жануарлардың эмбриологиясы. XVII-XVIII 

ғасырлардағы жаратылыстанудағы метафизикалық 

дүниетанымның Үстемдігі. XVII-XVIII ғасырлардағы 

биологияның жетістіктері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

 Емтихан 3-семестр 

Компетенция Зерттеу нәтижесінде магистранттар: 

Білу тиіс: ғылыми және практикалық биология аппаратының 

ұғымдарын Тарихи қалыптастыру; биологиялық зерттеу 

тарихы, ғылыми ұйымдастыру және жүргізу негіздері; 

Істей алуы тиіс: биологиялық зерттеулерді оның негізгі 

әдістерін пайдалана отырып жоспарлау және жүргізу; 

Дағдылануы тиіс: биологияда зерттеу жүргізу. 

құзыреттер: пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. Магистрант өркениеттің даму жолдарын және 

сақталу перспективаларын, геосаяси және биосфералық 

процестердің байланысын түсінеді, кәсіби білімдерін пайдалана 

отырып, белсенді өмірлік ұстанымды танытады 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: акалавриат және магистратураға 

арналған оқулық / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М. : баспа 

Юрайт, 2016. — 290 б 

2. История и методология биологии: Оқу құралы / АлтГУ ; 

[сост. Н. В. Овчарова, Т. А. Терехина]. - Барнаул : баспа 

АлтГУ, 2014. - 230 б. 

3. Канке, В.А. История, философия и методология 

естественных наук: Магистрлерге арналған оқулық / В.А. 

Канке. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 505 б. 

4. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического 

исследования система методов биологии / И. Т. Фролов. - 

Москва: баспа ЛКИ, 2013. - 288 б. 

5. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки 

и техники: Бакалавриат және магистратура үшін оқулық және 

практикум / Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 б. 

6. Воронков, Ю.С. История и методология науки: Бакалавриат 
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және магистратура үшін оқулық және практикум / Ю.С. 

Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 489 б. 

7. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы // «Рухани 

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 360 бет 

 

Оқыту әдістері Сөздік, көрнекі, ішінара-іздеу, зерттеу. 

Әдістер /бағалау формасы Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, 

жеке тапсырманы орындау 

Оқыту тілі Қазақша, орысша 

Мамандық бойынша оқыту 

шарттары (талаптар) 

Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау( дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру. 
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Модуль атауы мен шифры Жалпы ғылыми  - ON 

Модульге жауапты адам Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т.,  Дергачева Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж.,  
Сейтембетов Е.Ж., Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Модуль типі (блокатауы) ООбМ 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 8 

Кредит саны 8 (14) 

Оқу түрі Іштей бөлім 

Семестр 1 

Студенттер саны Факт бойынша 

Модуль пререквизиттері Философия, социология-политология,  білім беру және педагогикалық 

практика, Шетел тілі (меңгеру деңгейлері В1, В2) 

Модуль мазмұны Шетел тілі (кәсіби), Тарих  және философия ғылымдары, Педагогика, 

Психология 

Оқыту нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар білу қажет 

білу:  қазіргі заманауй зерттеулердің негізгі ұғымдары, принциптері мен 

бағыттары;  философия тұрғысынан әлемнің ғылыми бейнесі; жоғары білім 

берудің педагогикасы мен психологиясының әдістемелік және теориялық 

негіздері, жоғары білім берудегі тәрбие және тәрбие үрдісін талдау, 

жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи тәсілдері; 

Істей алуы тиіс:  Философиялық және арнайы-ғылыми дәстүрлердің 

дискурсы құрылымын және ерекшеліктерін анықтау; университетте оқу 

үдерісін жобалау және ұйымдастыру; Шетел тілінің негіздерін кәсіби 

қызметте қолдану. 

Дағдылана білу: эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларын және 

қоршаған ортаның факторларын және антропогендік факторлардың әсерін 

зерттеуде биологиялық, пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі 

әдістерді қолдану арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен 

алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау. тірі 

жүйелерді дамыту туралы жүйе; 

Құзіреттілік:  білімді үнемі жаңартып отыру, кәсіби дағдылар мен 

қабілеттерді кеңейту жолдарында; командада жұмыс істей білу, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; білім беру 

мекемелерінде ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласындағы. 

Кредитті алу талаптары Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу жоспарына 

сәйкес компоненттерге қойылатын барлық талаптарды орындау және 

емтиханға оң баға беру болып табылады . 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан(тест) 

Модуль ұзақтығы 1 

Әдебиет 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология және педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: 

Питер, 2013. - 624 c. 

4 Дуэйн Шульц, Сидней Эллен Шульц Қазіргі психология тарихы / 

Дуэйн Шульц, Сидней Эллен Шульц. - Рухани жаңғыру» жаңа 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 425 бет. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 509 c. 

6.  Дэвид Г. Майерс, Жан М. Туенж Әлеуметтік психология/ Дэвид Г. 

Майерс, Жан М. Туенж. - Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық 
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білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма 

бюросы, 2018. – 425 бет. 

7. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. 

Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

383 c. 

8. Джонсон Д. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан  Дерридаға 

дейін. - «Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 216 бет  

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

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

10. 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.  

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

Котий, Н. А. Лукьянова.- М.: ДЕКОНТ +-ГИС: ЭКСМО, 2011-. Ч. 1.- 

2011.- 639 с. 

11. Светлана Тер-Минасова Тіл және мәдениетаралық коммуникация / 

Светлана Тер-Минасова. - «Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық 

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

бюросы, 2018.  -. – 264 с. 

12. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Текст]  : workbook / S. 

Emsden-Bonfanti. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-ROM. 

Жаңартылды 2018 г. 

Модуль атауы мен шифры Биологияның қазіргі заманғы бағыттары - SNB 

Модульге жауапты адам Воробьев А.Л.,  Прокопов К.П.,  Китапбаева А.А. 

Модуль типі (блокатауы) ОМС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Очная  

Семестр 1, 2 

Студенттер саны По факту 

Модуль пререквизиттері Биология, латын тілі, Қазақстан тарихы, омыртқасыздардың 

зоологиясы, омыртқалы жануарлардың зоологиясы, өсімдік жүйесі, 

өсімдік және жануарлар экологиясы, биология, генетика, 

микробиология, биотехнологияны оқыту әдістемесін енгізу 

Модуль мазмұны Өсімдіктегі биотехнологиялық және генетикалық әдістер, 

Қазақстанның биологиялық ресурстары, эволюциялық биология 

Оқыту нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар білу қажет 

білу:   биотехнологияның негізгі заманауи әдістері - генетикалық клондау, 

генетикалық трансформация, қашықтан будандастыру арқылы мата 

мәдениеті, өнімділікті арттыруға және өсіру процесін жылдамдатуға 

бағытталған еселенген гаплоидтарды алу; биологиялық ресурстар, өсімдік 

ресурстарының классификациясы, шикізат өсімдіктерінің негізгі топтары, 

жануарлар дүниесінің ресурстары, Қазақстанның биологиялық ресурстарына 

шолу. 

Істей алуы тиіс:  ғылыми және арнайы әдебиеттерге бағдарлану; заманауи 

ақпараттық жүйелер мен ақпараттық көздерді қолдануға; алған теориялық 

білімдерін және практикалық дағдыларын өздерінің зерттеу тәжірибесінде 

қолдануға; 

Дағдыларға ие болу:  эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларын және 

қоршаған ортаның факторларын және антропогендік факторлардың әсерін 

зерттеуде биологиялық, пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі 

әдістерді қолдану арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен 
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алынған мәліметтерді жинау, тірі жүйелерді дамыту туралы талдау, түсіндіру 

және қорытындылау 

құзреттілік:   адамның биосаулық мәні, табиғат пен қоғам дамуының жалпы 

заңдары туралы; антропогендік әсердің әсер етуі үшін адамның экологиялық 

жауапкершілігіне қатысты мәселелерде; эволюция проблемаларына ғылыми 

және діни көзқарастардың сәйкес келмеуі мәселелері. 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 1, 2 

Әдебиет 1. Кенжебаева С. С. Современные методы в биотехнологии / С. С. 

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

2. Мамраев, Б. Б. Форсайт в области биотехнологии и биоиндустрии в 

Республике Казахстан [Текст]  : моногр. / Б. Б. Мамраев, М. М. 

Сартбаев, А. М. Акимбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 126 с. 

3. Аубакиров Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика : 

оқулық. – Алматы : ЖҚ «Отан», 2014. – 240 бет. 

4. Aydarbaeva D. K. and other Genetics [Текст]  : textbook. – Almaty: 

Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.-244 p. 

5. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

6. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

7. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

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

жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

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

9. Жичинский, Ю. Бог и творение. Очерк теории эволюции / Ю. 

Жичинский. - М.: Библейско-богословский институт святого апостола 

Андрея (ББИ), 2014. - 980 c. 

10. Северцов, А. Н. Главные направления эволюционного процесса. 

Морфобиологическая теория эволюции: моногр. / А.Н. Северцов. - М.: 

Либроком, 2012. - 138 c. 

Жаңартылды 2018 г. 

Модуль атауы мен шифры Экологиялық-фитоценотикалық - EPh 

Модульге жауапты адам Шарипханова А.С.,  Мырзагалиева А.Б. 

Модуль типі (блокатауы) МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 6 (10) 

Оқу түрі Очная  

Семестр 1, 2 

Студенттер саны По факту 

Модуль пререквизиттері Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, 

математика, экология, фитоценология 

Модуль мазмұны Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау 

Оқыту нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар білу қажет 

Білуі тиіс: ғылыми-практикалық биологиялық әртүрліліктің 

тұжырымдамалық аппараты; биологиялық әртүрлілік бойынша ғылыми 

ұйымдардың және зерттеулердің негіздері; биоәртүрлілікті зерттеу әдістері 

мен әдістерін жіктеу; биологиялық ресурстар, өсімдік ресурстарын 
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классификациялау, шикізат ресурстарының негізгі топтары, жануарлар 

дүниесі ресурстары, Қазақстанның биологиялық ресурстарына шолу. 

Істей алуы тиіс:  Экономикалық пайдалы түрлерді анықтау және олардың 

қорларын айқындау үшін аймақтық флора, фауна мен өсімдіктерді зерттеу; 

өсімдіктер мен жануарлар қорларының әртүрлі топтарын пайдалану 

нормаларын анықтау және негіздеу, табиғи ресурстарды орнықты 

пайдалануды экологиялық тұрғыдан оңтайландыру шаралары 

Дағдылануы тиіс:  эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларын және 

қоршаған ортаның факторларын және антропогендік факторлардың әсерін 

зерттеуде биологиялық, пәнаралық білім, әдістер мен ақпаратты ұсынудың 

әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, аргументтерді көтермелеу және қорғау 

жолымен алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және жинақтау; 

логикалық, аналитикалық, тірі жүйелерді дамыту; 

Құзіреттілік: 

- өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті; 

- өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңызын іске асыру, 

олардың кәсіби қызметіне жоғары ынталандыру мүмкіндігі; 

- философия, негізгі заңдар мен жаратылыстану ғылымдары әдістерінің 

негізгі ережелерін білу негізінде әлемнің қазіргі заманғы ғылыми бейнесі 

туралы ережелерін меңгеру. 

Кредитті алу талаптары Силлабустағы талаптардың барлығын орындап, емтихан барысында 

жақсы бағаға қол жеткізу 

Қорытынды бақылау түрі Экзамен (тест) 

Модуль ұзақтығы 1, 2 

Әдебиет 1. Введение в экологический мониторинг : Учебное пособие. / Перм. 

гос. ун-т. - Пермь, 2009. - 178 c. 

2. Егоренков, Л.И. Охрана окружающей среды: Учебное пособие / Л.И. 

Егоренков. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Коробкин, В.И. Экология и охрана окружающей среды: Учебник / 

В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - М.: КноРус, 2013. - 336 c. 

4. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

5. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану : оқу құралы / А. Б. 

Мырзағалиева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013. - 124 бет. 

6. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

7. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

8. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

Жаңартылды 2018 г. 

Модуль атауы және 

шифры 
Арнайы ботаникалық - SpecBot 

Модульге жауапты Игисинова Ж.Т.,  Шарипханова А.С. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 



 

П ВКГУ 011-15 

 

Модуль пререквизиттері Ботаника, генетика, өсімдіктердің жүйелеуі 

Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы, жасушалық биология 

Модуль мазмұны Өсімдіктерді өсіру биологиясы, өсімдіктердің салыстырмалы 

морфологиясы және эволюциялық дамуы 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:   өмірлік белсенділіктің негізгі сипаттамалары, 

өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылымы, олардың онтогенетикалық 

және маусымдық өзгеруі, көбею және реттеу жолдары, мекендеу 

ортасының жағдайларына тәуелділігі; өсімдік әлемінің алуантүрлілігі 

туралы ғылыми идеялар, олардың құрылымының ерекшеліктері, 

экология және эволюция; өсімдік жамылғысы туралы фитосанитарлық 

және өсімдіктер кешенді интеграцияланған жүйесі, антропогендік 

әсердің әсерімен динамикалық процестердің заманауи концепциялары. 

істей алуы тиіс:  морфологиялық сипаттамаларды анықтайды, 

өсімдіктер мен олардың бөліктерін жинайды және жинайды; өсімдік 

қауымдастықтарының геоботаникалық сипаттамаларын жасауға; 

табиғатта және зертханада бақылау жүргізеді. 

қалыптасқан дағдысы болуы керек:  эволюциялық ғылымның 

негізгі проблемаларын және қоршаған ортаның факторларын және 

антропогендік факторлардың әсерін зерттеуде биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі әдістерді қолдану 

арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау. тірі 

жүйелерді дамыту туралы; 

құзыреттері:  өсімдіктердің морфологиясы, экологиясы, көбеюі және 

географиялық таралуы ерекшеліктерін біледі, табиғатта және адамның 

экономикалық қызметінде олардың рөлін түсінеді, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын дербес жүзеге асыра алады, жаратылыстану-ғылыми 

эксперимент жасай алады, ғылыми және кәсіби мәселелерді шешу 

үшін ақпараттық технологияларды қолдана алады, зертханалық және 

далалық зерттеулер. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу жоспарына 

сәйкес компоненттерге қойылатын барлық талаптарды орындау және 

емтиханға оң баға беру болып табылады. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 3 

Әдебиеттер 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический словарь 

науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов [Текст] / 

А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - Талдыкорган : ЖГУ, 

2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное пособие 

для студентов биологических специальностей ун-тов / А.А. Присный. 

– М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и развития : 

Словарь терминов по биологии размножения и развития / А.А. 

Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ "БелГУ", 2012. – 184 с. 

Жаңартылған уақыты 2018 ж. 

Модуль атауы және 

шифры 
Тереңдетілген биологияны оқыту технологиялары – TPB 

Модульге жауапты Китапбаева А.А.,  Игисинова Ж.Т. 

Модуль типі МВОС 
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Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Биология, микробиология, биологияны оқыту әдістемесі, тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Модуль мазмұны Жасушалық биология, биологияны оқытудағы педагогикалық 

технологиялар 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:  соңғы ғылыми жетістіктерді ескере отырып, барлық 

тірі ағзалардың құрылымдық және функционалдық 

ерекшеліктерін ескере отырып, биологияны оқытудағы жалпы 

теориялық және технологиялық негіздер; 

істей алуы тиіс:  оқу үрдісін модельдеу, нәтижелерді болжау; 

оқу үрдісінде биологиядағы оқу-зертханалық және басқа 

жабдықтарды пайдалану; ғылыми-зерттеу және әдістемелік 

жұмыстарды орындауға, іс жүзінде ғылыми ұйымдастыру және 

еңбекті қорғау саласындағы білімді қолданады; 

қалыптасқан дағдысы болуы керек:  эволюциялық ғылымның 

негізгі проблемаларын және қоршаған ортаның факторларын 

және антропогендік факторлардың әсерін зерттеуде биологиялық, 

пәнаралық білімдерді, әдістерді және әртүрлі әдістерді қолдану 

арқылы дәлелдерді көтермелеу және қорғау жолымен алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және қорытындылау. тірі 

жүйелерді дамыту туралы; 

құзыреттері:  интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, физикалық 

және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдірудің 

перспективті бағыттарын құру және жүзеге асыру; талқылау 

жүргізуге және биология негіздерін үйретуге; қоғамның 

биологиялық және экологиялық сауаттылығын арттыру 

мақсатында халық арасында білім беру қызметін жүзеге асырады. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 

жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптарды орындау және емтиханға оң баға беру болып 

табылады. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 3 

Әдебиеттер 1. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2011.-260 бет. 

2. Гистология, эмбриология, цитология; ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

800 c. 

3. Ильин Д.А. Многоядерные макрофаги : моног. / Д.А.Ильин. – 

М.: «Наука» Новосибирск, -2011. – 74 с. 

4. Алиева И.Б., Киреев И.И. и др. Методы клеточной биологии, 

используемые в цитогенетике : Учебное пособие для проведения 

практических занятий по курсу «Цитогенетика». — М.: МГУ, 

2010. — 133 с. 

5. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: Учебник для 

вузов / А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. Нетрусов. - М.: МГУ, 

2012. - 480 c. 
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6. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

7. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. 

- Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

8. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - 

СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - 

М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

11. Проблемы биологии и биологического образования в 

педагогических вузах : материалы IX Всероссийской научно-

практической конф. с международным участием (Новосибирск, 

26-27 марта 2015 г.) / [редкол.: А. В. Сахаров, Л. А. Ишигенова, 

О. Б. Макарова] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2015. - 160 с. 

12. Методика преподавания биологии : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / [М.А.Якунчев, О.Н.Волкова, О.Н.Аксенова и 

др.] ; под ред. М.А.Якунчева. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. — 320 с. 

Жаңартылған уақыты 2018 ж. 

 
Модуль атауы және 

шифры 
Зооэкологиялық – ZE 

Модульге жауапты Шарипханова А.С.,  Прокопов К.П. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1, 2 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Физика, Биофизика, Адам биологиясы, Адам физиологиясы, 

Цитология, Гистология, Генетика, Молекулалық биология, 

Экология, Омыртқасыздар зоологиясы, Омыртқалы зоология 

Модуль мазмұны Жануарларды бейімдеу және бейімдеу негіздерімен экологиялық 

физиология 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

Біліуі тиіс: құрылымның негізгі ерекшеліктері, метаболизмі, 

репродукцияның заңдылықтары, жасушалық мамандануы, жасуша 

циклі және оны реттеу, реттеу механизмдері және тұтастық жасушалық 

реакцияны қамтамасыз ету жолдары; мониторинг және оның түрлері, 

қорғалатын табиғи аумақтардың түрлерi, Қазақстанның Қызыл кiтабына 

енгiзiлген жануарлардың түрлерi. 

 істей алуы тиіс: қоршаған ортаның факторларынан организмнің 

морфологиялық құрылымын қалыптастыру, халықтың жасын, жынысы 

мен мөлшерін анықтауды, халықтың мөлшерін есептеуге, тамақтану 

мен тамақтану интеропуляциясын және жеке тұлғалардың өзара қарым-

қатынастарын белгілеуді, өсімдіктің табиғатын және ағзаның даму 

сатысын анықтауды, қоршаған ортаның факторларын анықтауды, 

түрлердің әртүрлі экологиялық факторларға толеранттылығын белгілеу, 

түрлердің өмір сүру кестесін құру; 
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 қалыптасқан дағдысы болуы керек: эволюциялық ғылымның негізгі 

проблемаларын және қоршаған ортаның факторларын және 

антропогендік факторлардың әсерін зерттеуде биологиялық, пәнаралық 

білімдерді, әдістерді және әртүрлі әдістерді қолдану арқылы дәлелдерді 

көтермелеу және қорғау жолымен алынған мәліметтерді жинау, талдау, 

түсіндіру және қорытындылау. тірі жүйелерді дамыту туралы; 

құзыреттері:  іргелі мәселелерді айқындайды, міндеттерді белгілейді 

және қазіргі заманғы жабдықтар мен компьютерлерді қолдану арқылы 

мамандандырылған міндеттерді шешудегі зертханалық биологиялық 

зерттеулерді жүзеге асырады, жұмыс сапасына және нәтижелердің 

ғылыми сенімділігіне жауап береді. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу жоспарына 

сәйкес компоненттерге қойылатын барлық талаптарды орындау 

және емтиханға оң баға беру болып табылады. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Емтихан (тест) 

Модуль ұзақтығы 1, 2 

Әдебиеттер 1. Нормальная физиология / Под ред. Э.Г.Улумбекова. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР – МЕД, 2010. - 687с 

2. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

3. Ботаника и физиология растений. Учебное пособие. - Москва: 

Высшая школа, 2015. - 432 c. 

4. Максимов, Н.А. Краткий курс физиологии растений / Н.А. 

Максимов. - М.: ЁЁ Медиа, 2016. - 933 c. 

5. Петрийчук Н. Д. Основы адаптологии [Текст] : монография / Н. 

Д. Петрийчук. - Москва : Библио-Глобус, 2017. – 234 с. 

6. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов 

[Текст] / А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - 

Талдыкорган : ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

7. Биотехнологические методы диагностики болезни животных. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. 

8. Нормальная физиология / Под ред. Э.Г.Улумбекова. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР – МЕД, 2010. - 687с 

9. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев и др. – М.: 

КолосС, 2009. – 720 с. 

10. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей 

среды и экологический мониторинг / А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, 

В.Л. Шкуратник. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2010. - 640 c. 

11. Какарека, Э.В. Экологический мониторинг и экологическая 

экспертиза: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. 

Какарека, Н.С. Шевцова; Под ред. проф. М.Г. Ясовеев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 304 c. 

12. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг водных объектов: 

Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. 

– М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 152 c. 

Жаңартылған уақыты Ауызша, көрнекі, ішінара  іздеу, зерттеу. 

 

Модуль атауы және 

шифры 

Арнайы зоологиялық – SpecZoo 

Модульге жауапты Прокопов К.П. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі Күндізгі 



 

П ВКГУ 011-15 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы, 

эмбриология, цитология, гистология, генетика, экология 

Модуль мазмұны Жануарлардың көбею биологиясы, Салыстырмалы 

морфология және жануарлардың эволюциялық дамуы 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:  жануарлар көбеюінің негізгі түрін, 

репродуктивті мүшелердің морфофизиологиялық және 

функционалдық аспектілерін, жануарлар морфологиясы 

мен физиологиясының ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын, эволюциялық теориялардың 

заманауи көзқарастарын; 

істей алуы тиіс: жануарлардың морфологиялық және 

түрлік құрамын ажырата білу, сондай-ақ жойылып бара 

жатқан және жойылу қаупі бар түрлерді, методологиядағы 

жануарлар систематикасын, эволюцияның негізгі даму 

бағыттарын және морфофизиологиядағы негізгі 

таксондарды;  

қалыптасқан дағдысы болуы керек: жинау, анализ және 

талдау арқылы алынған мәліметтерді логикалық, 

аналитикалық, критикалық, концептуалды ойлау 

тұрғысынан дамытуы, биологиялық, пәнаралық білімді 

игеруі, эволюциялық ілімді зерттеу барысындағы әдістерді 

және ақпаратты әртүрлі тәсілмен жеткізе отырып, тірі 

жүйеге әсер ететін антропогенді факторларды және 

қоршаған орта факторларын қолдана отырып 

аргументтерді қорғауы: 

құзыреттері: жануарлардың таксономиялық бөлінуін 

анықтау, зоологиялық материалды тазалаудан өткізу, 

жарық микроскопымен жұмыс, жұмыс қорытындысының 

сызбалары және кескіндері, ғылыми және практикалық 

жұмыс барысында білімін қолдану, биоалуантүрлілікті 

сақтау аясында әртүрлі іс-шараларға белсене қатысу. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Экзамен бағасы және силлабус бойынша компонентке 

қойылатын барлық талаптарды орындау модуль бойынша 

кредит алуға қойылатын талаптарға жатады. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Экзамен (тест) 

Модуль ұзақтығы 3 апта 

Әдебиеттер 1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / 

Н.В. Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: 

Академия, 2010. - 464 c. 

2. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие 

/ Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

3. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 

224 c. 

4. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: 

учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

5. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов 

– М.: КМК. 2008. – 580 с.  
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6. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 c. 

7. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. 

Ижевск. 2011. 297 с. 

Жаңартылған уақыты 2018 ж. 

 

Модуль атауы және 

шифры 

Биологияның тарихы мен теориясы - ITB 

Модульге жауапты Игисинова Ж.Т., Шарипханова А.С. 

Модуль типі МВОС 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 

Модуль пререквизиттері Биологияға кіріспе, цитология, ботаника, зоология, 

анатомия, физиология, микробиология жіне т.б. 

биологиялық ғылымдар. 

Модуль мазмұны Теоретикалық биология, Биологияның тарихы мен  

методологиясы. 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс: ғылыми-зерттеу, ғылыми-методикалық және 

ұйымдастыру-басқару жұмыстарындағы  міндеттерді 

кәсіби түрде биологияның тарихы мен методологиясын, 

биологияның теоретикалық негіздерін қолдана отырып 

ұйымдастыруды; 

істей алуы тиіс: биологиялық феномендер мен 

фактілерді байланыстыра білуді, осы негізгі 

принциптерді қолдана отырып, кең ауқымды 

биологиялық проблемаларды шешуді және анық 

көрсетілмеген, шешімін таппаған мәселелерді шешуге 

қатысу;    

қалыптасқан дағдысы болуы керек: жинау, анализ 

және талдау арқылы алынған мәліметтерді логикалық, 

аналитикалық, критикалық, концептуалды ойлау 

тұрғысынан дамытуы, биологиялық, пәнаралық білімді 

игеруі, эволюциялық ілімді зерттеу барысындағы 

әдістерді және ақпаратты әртүрлі тәсілмен жеткізе 

отырып, тірі жүйеге әсер ететін антропогенді 

факторларды және қоршаған орта факторларын қолдана 

отырып аргументтерді қорғауы: 

құзыреттері: пәннің жалпы құрылымын және 

бөлшектері арасындағы байланысты түсінуі, биология 

ғылымының айналасындағы жаңа ұғымдарды 

интерпретациялауы, теориялардың қалыптасуын 

түсінгендігін көрсете алуы және критикалық анализ 

әдістерін қолдануы; 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Экзамен бағасы және силлабус бойынша компонентке 

қойылатын барлық талаптарды орындау модуль 

бойынша кредит алуға қойылатын талаптарға жатады. 

Қорытынды бақылау түрі Экзамен (тест) 
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Модуль ұзақтығы 3 

Әдебиеттер 1. Бауэр, Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр; 

Сост. и прим. Ю.П. Голикова; Вступ. ст. М.Э. Бауэр. - 

СПб.: Росток, 2013. - 352 c. 

2. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: 

Учебник для вузов / А.Л. Брюханов, К.В. Рыбак, А.И. 

Нетрусов. - М.: МГУ, 2012. - 480 c. 

3. Жумабекова Б.К. Биогеоценология : Учебное 

пособие. — Павлодар: ПГПИ, 2011. — 237 стр. 

4. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; 

Феникс - Москва, 2013. - 608 c. 

5. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., 

доп. Ижевск. 2011. 297 с. 

6. Горелов, Н. А. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 290 с 

7. История и методология биологии: учеб. пособие / 

АлтГУ ; [сост. Н. В. Овчарова, Т. А. Терехина]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 230 с. 

8. Канке, В.А. История, философия и методология 

естественных наук: Учебник для магистров / В.А. 

Канке. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 505 c. 

9. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического 

исследования система методов биологии / И. Т. Фролов. 

- Москва: Изд-во ЛКИ, 2013. - 288 с. 

10. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и 

методология науки и техники: Учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. Багдасарьян, 

В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 383 c. 

11. Воронков, Ю.С. История и методология науки: 

Учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю.С. 

Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 489 c. 

12.  Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы // 

«Рухани жаңғыру» жаңа гуманитариялық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Астана: Ұлттық аударма 

бюросы, 2018. – 360 бет 

Жаңартылған күні 2018 г. 

 

Модуль атауы және 

шифры 

Ғылыми- әлемдік көзқарас – NM 

Модульге жауапты Садыкова С.Т., Мырзагалиева А.Б. 

Модуль типі МBBK 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 5 

Кредиттер саны 5 (9) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 2 

Білім алушылар саны Дәлел бойынша 
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Модуль пререквизиттері Қазақ тілі (меңгеру деңгейі В1, В2), ботаника, зоология, 

биотехнология, ауылшаруашылық негіздері, 

физиология, генетика, математика 

Модуль мазмұны Ресми қазақ тілі, биологиялық зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау. 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс: ҚР саяси тұрақтылығы ретінде қазақстандық 

үлгі негіздері; ҚР халқының тарихы мен мәдениетінің 

қалыптасу, даму тенденциясын, ғылыми зерттеулердің 

методологиясын, зерттеулерді ұйымдастыру және 

жоспарлау жолдарын; 

істей алуы тиіс: әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді 

беруде теориялық білімдерін қолдануды, 

әлемдіккөзқарасты таңдауды, әлемдік және аумақтық 

саяси процесстер барысында этникалық факторлардың 

мәнін білуі,  ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жоспарлау жолдарын;   

қалыптасқан дағдысы болуы керек: жинау, анализ 

және талдау арқылы алынған мәліметтерді логикалық, 

аналитикалық, критикалық, концептуалды ойлау 

тұрғысынан дамытуы, биологиялық, пәнаралық білімді 

игеруі, эволюциялық ілімді зерттеу барысындағы 

әдістерді және ақпаратты әртүрлі тәсілмен жеткізе 

отырып, тірі жүйеге әсер ететін антропогенді 

факторларды және қоршаған орта факторларын қолдана 

отырып аргументтерді қорғауы: 

құзыреттері:  
-кәсіби коммуникация үшін және мәселелерді қазақ 

тілінде шешу үшін дағдыларды қалыптастыру 

-ғылыми зерттеулер аясында қолданылатын 

терминдерді білу, тәжірибе жасауды жоспарлай білу, 

-тәжірибе жасаудың жаңа әдістерімен танысу және 

арнайы программалық қамтамасыз ету, 

- бұрын қалыптасқан дағдыларды қолдана отырып, 

тәжірибе жасаудың жоспарын таңдай білу 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Экзамен бағасы және силлабус бойынша компонентке 

қойылатын барлық талаптарды орындау модуль 

бойынша кредит алуға қойылатын талаптарға жатады. 

Қорытынды бақылау түрі Экзамен (тест) 

Модуль ұзақтығы 2 

Әдебиеттер 1. Мамырбекова, Г. М. Қазақ тілі [Текст]  : 

тереңдетілген деңгейге арналған / Г. М. Мамырбекова. - 

Алматы : "LEM"  баспасы, 2013. - 176 бет.   

2. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс 

бөлімі студентеріне арналған оқу құралы / Ғ. Д. 

Оразымбетова, Е. Қ. Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы", 2013. - 166 бет.  

3. Қазақ тілі. В2 ортадан жоғары деңгей [Текст]  : 

оқулық / А. К. Балабеков [және т. б.]. - Астана : 

[Ұлттық тестілеу орталығы], 2012. - 240 бет.+CD-ROM. 

4. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық 

минимумы [Текст]  :  В1 орта деңгей. Жалпы меңгеру / 



 

П ВКГУ 011-15 

құраст. З. С. Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық 

тестілеу орталығы], 2011. - 54 бет.  

5. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық 

минимумы [Текст]  :  В2 ортадан жоғары деңгей. 

Жалпы меңгеру / құраст. З. С. Күзекова [жәнет. б.]. - 

Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2011. - 108 бет. 

6. Басов, В. М. Практикум по анатомии, морфологии и 

систематике растений. Учебное пособие / В.М. Басов, 

Т.В. Ефремова. - М.: Ленанд, 2015. - 238 c. 

7. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и 

биохимии растений / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - 

М.: Гиорд, 2013. - 352 c. 

8. Молекулярно-генетические и биохимические методы 

в современной биологии растений. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. - 488 c. 

9. Методы полевых экологических исследований : учеб. 

пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, 

О.В. Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и 

др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 

10. Малышев, В.В. Методы научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Воронеж : ВГЛТУ (Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова), 2014. — 86 с. 

11. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и 

охраняемых животных в полевых условиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. 

12. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология 

животных / Н.В. Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. 

Логинова. - М.: Академия, 2010. - 464 c. 

Жаңартылған уақыты 2018 ж. 

 

Модуль атауы және 

шифры 

 Педагогикалық– Р 

Модульге жауапты Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т.,  Дергачева Е.В., 

Тюлюпергенева Р.Ж., Китапбаева А.А. 

Модуль типі МП 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 (3) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3 

Білім алушылар 

саны 

Дәлел бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Биологияны оқытуда педагогика, психология, педагогикалық 

технологиялар 

Модуль мазмұны Педагогикалық іс–тәжірибе 

Оқу нәтижесі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі тиіс:  жоғары білім берудің педагогикасы мен 

психологиясының негізгі әдістері мен технологиялары, 

студенттерді оқыту әдістері мен құралдары 
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Істей алуы тиіс: оқу үрдісін модельдеу, нәтижелерді 

болжау; оқу үрдісінде биологиядағы оқу-зертханалық және 

басқа жабдықтарды пайдалану; ғылыми-зерттеу және 

әдістемелік жұмыстарды орындауға, іс жүзінде ғылыми 

ұйымдастыру және еңбекті қорғау саласындағы білімді 

қолданады; 

қалыптасқан дағдысы болуы керек: эволюциялық 

ғылымның негізгі проблемаларын және қоршаған ортаның 

факторларын және антропогендік факторлардың әсерін 

зерттеуде биологиялық, пәнаралық білім, әдістер мен 

ақпаратты ұсынудың әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, 

аргументтерді көтермелеу және қорғау жолымен алынған 

мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және жинақтау; 

логикалық, аналитикалық, тірі жүйелерді дамыту туралы; 

 құзыреттері: интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, 

физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

жетілдірудің перспективті бағыттарын құру және жүзеге 

асыру; талқылау жүргізуге және биология негіздерін 

үйретуге; қоғамның биологиялық және экологиялық 

сауаттылығын арттыру мақсатында халық арасында білім 

беру қызметін жүзеге асырады.  

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 

жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптардың орындалуы және есеп үшін оң баға болып 

табылады 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Есеп 

Модуль ұзақтығы 3 (3 апта) 

Әдебиеттер 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / 

А.В. Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. 

Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2013. - 207 c. 

7. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие для 

аспирантов и магистрантов по напралению "Педагогика" / 

Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

8. Проблемы биологии и биологического образования в 

педагогических вузах : материалы IX Всероссийской научно-

практической конф. с международным участием 

(Новосибирск, 26-27 марта 2015 г.) / [редкол.: А. В. Сахаров, 
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Л. А. Ишигенова, О. Б. Макарова] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск : НГПУ, 2015. - 160 с. 

9. Методика преподавания биологии : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / [М.А.Якунчев, О.Н.Волкова, 

О.Н.Аксенова и др.] ; под ред. М.А.Якунчева. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. — 320 с. 

Жаңартылған 

уақыты 

2018 ж. 

 

Модуль атауы және 

шифры 
Зерттеушілік – Is 

Модульге жауапты Китапбаева А.А. 

Модуль типі МП 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 (14) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 4 

Білім алушылар 

саны 

Факт бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Өсімдіктерді өсіру биологиясы, өсімдіктердің эволюциялық 

дамуының салыстырмалы морфологиясы, жануарлардың 

көбею биологиясы, салыстырмалы морфологиясы және 

жануарлардың эволюциялық дамуы, биологиялық 

зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

Модуль мазмұны Зерттеушілік іс-тәжірибе 

Оқу нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистрант білуі қажет 

білуі тиіс:   өсімдіктер мен жануарларды анықтау, олардың 

географиялық жақындығы, экология, өсімдіктердің тіршілік 

формалары, тірі өсімдіктердің жүйелі орналасуы, зерттеу 

аймағының өсімдік жамылғысының тұжырымдамасы және 

аймақтарды бөлу, сирек кездесетін және қорғалатын 

өсімдіктер мен жануарлар түрлері. 

істей алуы тиіс: Өсімдіктер ағзасының бірлігін және оның 

өмір сүру жағдайларын іс жүзінде тексеру үшін өсімдіктерді 

өсіру алаңында бақылау және зерттеу; Магистрлік 

диссертация тақырыбы бойынша әртүрлі әдістерді қолдану 

арқылы далалық материалдарды жинау. 

қалыптасқан дағдысы болуы керек: логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық ойлау: биологиялық, 

пәнаралық білім, әдістер мен эволюциялық ғылымның 

негізгі мәселелерін зерттеудегі ақпараттың әртүрлі әдістерін 

қолдана отырып, аргументтерді көтермелеу және қорғау 

арқылы алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және 

қорытындылау, қоршаған орта факторларының және 

антропогендік тірі жүйелерді дамыту факторлары;  

құзыреттілігі: интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, 

физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

жетілдірудің перспективті бағыттарын құру және жүзеге 

асыру; Зерттеу саласында практикалық дағдылар мен кәсіби 

қызметтің тәжірибесі болуы керек. 

Кредиттерді алуға Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 
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қойылатын талаптар жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптардың орындалуы және есеп үшін оң баға. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Есеп 

Модуль ұзақтығы 4 (12 апта) 

Әдебиеттер 1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический 

словарь науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. 

энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов 

[Текст] / А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - 

Талдыкорган : ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во 

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

2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное 

пособие для студентов биологических специальностей ун-

тов / А.А. Присный. – М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и 

развития : Словарь терминов по биологии размножения и 

развития / А.А. Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ 

"БелГУ", 2012. – 184 с. 

6. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / 

Н.В. Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: 

Академия, 2010. - 464 c. 

7. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

8. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 

c. 

9. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: 

учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

10. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – 

М.: КМК. 2008. – 580 с.  

11. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 c. 

12. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. 

Ижевск. 2011. 297 с. 

13. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии 

растений / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 

352 c. 

14. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. - 488 c. 

15. Методы полевых экологических исследований : учеб. 

пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. 

Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – 

Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 

Жаңартылған 

уақыты 

2018 ж. 
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Модуль атауы және 

шифры 
Ғылыми-зерттеушілік – NI 

Модульге жауапты Биология кафедрасының ғылыми жетекшілері 

Модуль типі МД (  Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі ) 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (32) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1-3 

Білім алушылар 

саны 

Дәлел бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

Барлық пәндер кешені 

Модуль мазмұны Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, соның ішінде 

магистрлік диссертация 

Оқу нәтижесі Пәндерді оқу нәтижесінде магистрант білуі қажет 

білуі тиіс:   негізгі дәрежелер бойынша қорытынды 

біліктілік жұмысын жазу үшін қажетті материалдарды 

жинау, аудиторияда алынған теориялық білімдер, оқу 

тәжірибесі, кәсіби дағдылар және дағдылар. 

істей алуы тиіс:   алынған теориялық, жалпы кәсіби білім 

мен қазіргі заманғы биология әдістерін іс жүзінде қолдану; 

олардың іргелі және арнайы дайындық деңгейін анықтау, 

ғылыми зерттеулер жүргізуде олардың біліктілігін арттыру; 

қалыптасқан дағдысы болуы керек: логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық ойлау: биологиялық, 

пәнаралық білім, әдістер мен эволюциялық ғылымның 

негізгі мәселелерін зерттеудегі ақпараттың әртүрлі әдістерін 

қолдана отырып, аргументтерді көтермелеу және қорғау 

арқылы алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру және 

қорытындылау, қоршаған орта факторларының және 

антропогендік тірі жүйелерді дамыту факторлары; 

құзыреттілігі:    интеллектуалды, мәдени, адамгершілік, 

физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі 

жетілдірудің перспективті бағыттарын құру және жүзеге 

асыру; Зерттеу саласында практикалық дағдылар мен кәсіби 

қызметтің тәжірибесі болуы керек. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша кредиттер алудың алғышарттары оқу 

жоспарына сәйкес компоненттерге қойылатын барлық 

талаптардың орындалуы және есеп үшін оң баға. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Есеп 

Модуль ұзақтығы 1-3 (14 апта) 

Әдебиеттер  1. Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Краткий энциклопедический 

словарь науки о растительности. – Уфа: Гилем, Башк. 

энцикл., 2014. – 288 с. 

2. Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов 

[Текст] / А. С. Бахтаулова, С. С. Багашева, Атабаева А.М. - 

Талдыкорган : ЖГУ, 2010. - 96 стр. 

3. Флора и растительность Южноалтайского Тарбагатая 

[Электронный ресурс] : моногр. / А. П. Цыганов ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 
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2012. - 190 с. 

4. Присный А.А. Биология размножения и развития: учебное 

пособие для студентов биологических специальностей ун-

тов / А.А. Присный. – М.: Белгород, БелГУ, 2011. – 155 с. 

5. Присный А.А. Практикум по биологии размножения и 

развития : Словарь терминов по биологии размножения и 

развития / А.А. Присный. – М.: Белгород, ИПК НИУ 

"БелГУ", 2012. – 184 с. 

6. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / 

Н.В. Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: 

Академия, 2010. - 464 c. 

7. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c. 

8. Дауда, Т. А. Зоология позвоночных. Учебное пособие / 

Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - Москва: Гостехиздат, 2014. - 224 

c. 

9. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: 

учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 210 с. 

10. Чернов Ю. И. Экология и биогеография. / Ю. И. Чернов – 

М.: КМК. 2008. – 580 с.  

11. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология; Феникс - 

Москва, 2013. - 608 c. 

12. Пучковский С. В. Биология: учеб. Пособие. 2-е изд., доп. 

Ижевск. 2011. 297 с. 

13. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии 

растений / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - М.: Гиорд, 2013. - 

352 c. 

14. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. - 488 c. 

15. Методы полевых экологических исследований : учеб. 

пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. 

Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – 

Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 

Жаңартылған 

уақыты 

2018 ж. 

 

 

Модуль атауы және 

шифры 

Қорытынды аттестация модулі 

Модульге жауапты   Китапбаева А.А. 

Модуль типі  МИГА 

Модуль деңгейі МА 

Аптадағы сағат саны 4 

Кредиттер саны 4 (15) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 4 

Білім алушылар 

саны 

дәлел бойынша 

Модуль 

пререквизиттері 

барлық пәндер кешені 

Модуль мазмұны Кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 
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қорғау 

Оқу нәтижесі Мемлекеттік емтихан кезінде магистранттар бағдарламаның 

барлық бөлімдерінде білімді көрсетуі керек; бағдарламалық 

материалды нақты, сауатты және логикалық түрде көрсету; 

табиғи үрдістердің механизмі туралы мықты білімдерді 

көрсетеді. Магистрлік диссертацияда бітірушілердің 

теориялық білімдері жүйеленген, біріктірілген және 

кеңейтілген. 

мемлекеттік емтихан әрбір сұраққа жауап бітірушінің және 

тәжірибеде алған білімдерін қолдануға, оның дайын жалпы 

және егжей-тегжейлі хабардар болуын көрсетеді егжей-

тегжейлі ақпаратты қамтуы болып табылады. оқыту 

барысында алған білімдері мен дағдыларын, оның 

кандидаттық диссертация және тәуелсіз ғылыми зерттеу 

барысында, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін қорытындылайды. 

мемлекеттік емтихан кезінде магистранттар материалдың 

теориялық білімдерін, сонымен қатар барлық бөлімдерде 

тәжірибелік білімдерін ғана емес көрсету үшін қажетті, 

сондай-ақ өз бетінше қолжетімді ақпараттық мәселені 

төндіретін іргелі мәселелері ашады талдайды және өрісті 

орындауға, мамандану нақты проблемаларды шешуге 

зертханалық биологиялық зерттеулер, қазіргі заманғы 

жабдықтарды пайдаланып жатқан компьютерлік техника, 

жұмыс сапасы мен орындалу кезінде алынған нәтижелердің 

ғылыми негізділігі үшін жауапкершілікті көрсетеді 

аперистердің диссертациясы. 

Егер сіз белгілі бір сұраққа жауап берген кезде магистрлік 

диссертация бітірушінің мемлекеттік сараптама мен 

қорғауды қабылдау кезінде биологиялық білім жалпы 

жүйесінде жеке шығарылымының орнын түсіну көрсетуге 

тиіс. 

Кредиттерді алуға 

қойылатын талаптар 

Модуль бойынша несиелер алу шарты барлық ағымдағы 

емтихандарды 1-ден 2 курстарға дейін және практиканың 

барлық түрлерін тапсыру болып табылады. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Модуль ұзақтылығы 4 

Жаңартылған 

уақыты 

2018 ж. 
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INFORMATION PACKAGE / 

ECTS COURSE CATALOG 

of specialty 

 

6М011300 – «Biology» 

 

I INFORMATION ABOUT THE UNIVERSITY 

4. S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Revolutionary 2А 

 

S. Amanzholov East Kazakhstan State University 

Postal address of the educational building № 4: st. Revolutionary 2A Ust-Kamenogorsk 

city, East Kazakhstan oblast, Republic of Kazakhstan, index 070020. Tel / Fax: 8 (7232) 782-598, 

782-852. Website address: http://www.vkgu.kz/ru 

How to reach us 

 

 
Educational building № 4 Department of Biology, Faculty of Natural Sciences and 

Technology 

 

5. The academic calendar for 2018-2019 academic year full-time courses 

10 august – 25 august Enrollment of students in the university 

30 august Constitution Day of the Republic of Kazakhstan 

25 august – 29 august Adaptation week for 1st year students and registration for elective disciplines 

Autumn semester 

1 september Day of knowledge and solemn opening of the beginning of the school year, 

the beginning of the fall semester 

12 september Kurban Ait 

10-15 october  Boundary control 1 

1 december Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

5-10 december Boundary control 2 

12 december – 31 

december 

Winter examination session 

16-17 december Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

1-2 january New Year 

7 january Christmas 

2-14 january The winter vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Winter session 

2 weeks The winter vacation 

Spring semester 

16 january Beginning of the spring semester 

16 january –24 june All types of (educational, industrial, professional, pre-diploma) practices 

http://www.vkgu.kz/ru
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
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20 february – 4 march Presentation of elective courses for the 2018-2019 academic year 

27 february -4 march Boundary control 1 

6-25 march Registration for elective disciplines 2018-2019 academic year 

8 march International Women's Day
 

21-23 march Nauryz holiday 

10 april – 27 may State exam
 

24-29 april Boundary control 2 

1 may Holiday of Unity of Peoples of Kazakhstan
 

2-20 may Spring examination session 

2 may – 10 june Defense of the thesis 

7 may Defender of the Fatherland Day in Kazakhstan
 

9 may Victory Day 

22 may -5 august Summer Semester 

22 may – 31 august Summer vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Spring session 

8 weeks Summer vacation 

 

3. University management 

Rector - Ph.D., Tolegen M.A. 

Vice-rector for strategic development and research affairs - Ph.D., Seralin G.A. 

Vice-rector for academic affairs - Ph.D., Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational affairs - Candidate of Pedagogical sciences, Rovnyakova I.V 

Director of the department of the academic policy and management of educational programs 

– Stebletsova I.S. 

Acting as 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 – Mashekenova A. 

H. 

Head of Quality Management, Monitoring and Forecasting Department - Alimbekova N.B. 

Dean of the Faculty of Natural Sciences and Technology - Erbolatuly D 

Head of Department Department of Biology - Kitapbaeva A.A. 

 

4. General characteristics of the university: 

Currently the university carries out training of specialists within multilevel structure of the 

higher education according to the state license for the right of conducting educational activity in 

spheres of secondary professional, higher and postgraduate professional education: training term in a 

bachelor degree - 4 years, on extramural studies - 5 years, receiving the higher education in the 

reduced form: on the basis of the higher education – 2 years, on the basis of secondary professional 

education – 3 years. 

At department of biology preparation according to 2 educational programs of a bachelor 

degree, 2 master degree is conducted. Preparation on the following specialties is carried out: 

5B011300 "Biology", 5B060700 - "Biology", 6M060700 - "Biology", 6M011300 - "Biology". In 

educational process, it is actively used materials of all directions of researches of teachers, 

applicants, undergraduates and students of department. Results of research and research of student 

are introduced in educational process. 

 

5. List of proposed training programs: 

Master degree: 6М011300- «Biology». Training cost: on full-time courses 1 rate of 443 300 

tenges a year; 

6. The procedure (rules) of reception and transfer on the program 

6.1 Regulations of Admission in S. Amanzholov EKSU 
These rules are developed on the basis of Standard Regulations of Admission to training in 

the organization of education, realizing the professional training programs of the higher education 

approved by the Resolution of the government of the Republic of Kazakhstan of January 19, 2012 



 

П ВКГУ 011-15 

No. 111. Changes are made by the Resolution of the government of RK of April 19, 2012 No. 487, 

the Resolution of the government of RK of February 11, 2013 No. 110. 

General provisions 

1. These Rules are developed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan of 

July 27, 2007 "On Education" and determine the procedure for admission of persons to the master's 

degree, doctoral studies of higher educational institutions (university), the residency of universities 

and scientific organizations, the adjunct of higher military educational institutions. 

2. Formation of a contingent of undergraduates of universities, students of universities and 

scientific organizations is carried out by placing a state educational order for the training of scientific 

and pedagogical personnel, as well as payment for training at the expense of citizens' own resources 

and other sources. Formation of a contingent of adjuncts, doctoral candidates is carried out on the 

basis of the state educational order. 

Persons without citizenship permanently residing in the Republic of Kazakhstan can receive 

a free postgraduate 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 educational 

institutions. 

The right to receive by foreigners on a competitive basis in accordance with the state 

educational order of free postgraduate education is determined by international treaties of the 

Republic of Kazakhstan. 

3. The admission of persons to the magistracy, doctoral studies of universities, the adjuncture 

of military educational institutions, the residency of universities and scientific organizations is 

carried out on a competitive basis by the results of entrance examinations. 

4. Citizens of the Republic of Kazakhstan who hold international certificates confirming the 

proficiency in a foreign language in accordance with the Common European Framework of 

Reference for Languages (foreign languages) are exempt from the entrance exam in a foreign 

language for magistracy, residency, adjunct and doctoral studies in the following examinations: 

English: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP - 

not less than 460 points), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program 

Internet-based Test (TOEFL IBT, threshold score - at least 87), ( TOEFL threshold score - not less 

than 560 points), International English Language Tests System (IELTS, threshold score - not less 

than 6.0); 

German: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1 / C1 level), 

TestDaF-Prufung (Niveau C1 / C1 level); 

French: Test de Française International ™ (TFI - not lower than level B1 in the reading and 

listening sections), Diplôme d'Etudes en Langue française (DELF, level B2), Diplôme Approfondi 

de Langue française (DALF, C1 level), Test de connaissance du franise (TCF - not less than 400 

points). 

5. Admission to the magistracy, residency, adjuncture and doctoral studies with the 

indication of training specialties is announced through the mass media no later than fifteen calendar 

days before the date of commencement of documents acceptance. 

6. Admission of applications for applicants for training under the state educational order, 

including in the framework of targeted training, is conducted in higher education institutions, 

determined by the authorized body in the field of education (hereinafter referred to as the basic 

institution of higher education), in which the training of masters and doctors is carried out. 

7. Admission of applications for applicants to the magistracy, doctoral studies of universities, 

adjuncture of military educational institutions, residency of universities and scientific organizations 

is held from 10 to 30 July. 

Entrance examinations are held to a magistracy, residency, a graduate military course and 

doctoral studies from August 10 to August 20, transfer - till August 25. 

Documents acceptance order for receipt in a magistracy, residency, a graduate military 

course and doctoral studies 

8. Persons who have mastered professional higher education curricula are admitted to the 

magistracy, residency and adjuncture. 

9. A reception committee is created to receive documents and organize the entrance 

examinations at universities. The chairman of the admissions committee is the head of the university 

or scientific organization in the field of public health. 
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The membership of the selection committee is approved by the order of the head of the 

university. 

10. Persons entering the magistracy and adjuncture, submit to the university, the residency - 

to the university or scientific organization the following documents: 

      1) an application addressed to the head of the organization; 

      2) a copy of the higher education document; 

      3) certificate of completion of the internship (for admission to the residence); 

      4) a copy of the certificate of passing the test for the programs specified in paragraph 4 of 

this Regulation (if any); 

      5) a personal sheet on personnel records and a document confirming employment (for 

persons who have worked experience); 

      6) six photos in the size of 3x4 centimeters; 

      7) medical certificate form 086-U; 

      8) a copy of the identity card; 

      9) list of scientific and scientific-methodical works (in case of their availability). 

      Together with copies of the documents specified in this clause, the original is provided 

for reconciliation. After reconciliation, the originals are returned. 

11. Doctoral students are accepted for those who have an academic degree "master" or who 

have completed their studies in the residency for medical specialties. 

12. Persons entering the doctoral program, submit the following documents to the higher 

educational institution: 

      1) an application addressed to the head of the organization; 

      2) the substantiation of the planned dissertation research, coordinated with the 

prospective domestic or foreign scientific adviser; 

      3) a copy of the identity card; 

      4) a copy of the education certificate; 

      5) a copy of the certificate of passing the test for the programs referred to in paragraph 4 

of this Regulation (if any); 

      6) a list of scientific and scientific-methodical works (in the case of their availability); 

      7) six photos measuring 3x4 centimeters; 

      8) medical certificate form 086-U; 

      9) a personal sheet on the accounting of personnel and a document confirming the work 

activity (for persons who have worked experience). 

Together with copies of the documents specified in this clause, the original is provided for 

reconciliation. After reconciliation, the originals are returned. 

The order of the entrance examinations 

13. Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons enrolled in the magistracy, 

residency, adjuncture and doctoral studies, with the exception of foreigners, take entrance 

examinations: 

      1) in one of the foreign languages of choice (English, French, German, in Arabic for 

people entering the specialty, requiring knowledge of the Arabic language); 

      2) in the specialty. 

14. Foreigners entering the Masters, Residency, Adjuncture and Doctorate, pass the entrance 

examinations: 

      1) in the state or Russian languages (language of instruction); 

      2) in the specialty. 

15. For the period of the entrance examinations to the magistracy, postgraduate and doctoral 

studies at the university, to the residency - in the university and scientific organization, examination 

commissions are established in the specialties. 

16. Examination commission by specialty is formed from the number of employees of 

universities and scientific organizations having a degree in the relevant specialty. 

The composition of the exam commission on the specialty consists of a chairman and three 

members, two of whom must be doctors of science. 

The composition of the examination commission on the specialty is approved by the order of 

the head of the university or scientific organization in the field of public health. 

17. When conducting an examination on the specialty in the basic universities, 

representatives of the authorized body in the field of education are sent as observers. 
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18. Higher education institutions and scientific organizations send the schedule of entrance 

examinations in the specialty to the authorized body in the field of education twenty calendar days 

before the examinations. 

19. Entrance examinations in state, Russian and foreign languages are conducted according 

to the technology developed by the National Testing Center of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan. 

20. The Arabic exam is conducted either verbally or in writing by the examining board of the 

university in accordance with the procedure established by the head of the university and agreed with 

the authorized body in the field of education. 

21. Entrance examinations in state, Russian and foreign languages are conducted in higher 

educational institutions, determined by the authorized body in the field of education. 

22. Retake of entrance examinations is not allowed. 

23. In order to ensure compliance with uniform requirements and resolve disputes, the 

Republican Appeals Commission is established and an Appeal Commission is established in each 

university. 

The Chairman and the composition of the Republican Appeals Commission shall be 

approved by the order of the authorized body in the field of education. 

The composition of the appellate commission at the university is approved by the order of the 

chairman of the admissions committee. 

Appellate commissions are established to review applications of persons who do not agree 

with the results of the entrance examinations. 

24. The Appeals Commission accepts and reviews applications from persons entering the 

magistracy, residency, adjuncture and doctoral studies in the content of exam materials and for 

technical reasons. 

The Appeals Commission makes a decision to add points to the person who appeals the 

results of the entrance examination in the specialty. 

The results of appeals in the state, Russian and foreign languages are transferred by the 

Appeal Commission to the Republican Appeals Commission. 

The Republican Appeal Commission examines the reasonableness of the appeal committee's 

proposal and within one day after the receipt of the appeal committee's proposal makes a decision on 

adding points to the person appealing the results of the entrance examinations in state, Russian and 

foreign languages. 

25. An application for appeal shall be submitted to the chairman of the appeal commission by 

a person entering the magistracy, residency, adjuncture and doctoral studies. Applications for the 

content of exam materials and for technical reasons are accepted until 13.00 hours the day after the 

announcement of the results of the entrance examination and are considered by the Appeals 

Commission within one day from the date of submission of the application. 

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. 

26. When considering the application by the appeals committee, the person who filed the 

appeal provides an identity document. 

27. Decisions of appellate commissions are taken by a majority of votes of the total number 

of commission members. In the event of a tie, the vote of the chairman of the commission is 

decisive. The work of the appeal commissions is formalized by a protocol signed by the chairman 

and all members of the commission. 

Admission to the magistracy, residency, postgraduate and doctoral studies 

28. Enrollment in the number of undergraduates, students of residency, adjuncts, doctoral 

students is carried out by the admission committee of the university. 

29. The persons who scored the highest scores on the amount of entrance examinations not 

less than 150 points on a 100-point scale of assessments according to the annex to this Regulation 

shall be enrolled for training on the state educational order. 

Citizens of the Republic of Kazakhstan, who have certificates of passing the test in a foreign 

language (English, French, German) specified in paragraph 4 of these rules, are credited with the 

highest score on a 100-point scale of assessments. 

30. In the case of the same indicators of competitive scores, the persons with the highest 

grade in the specialty receive the pre-emption right when enrolling, in the case of the same indicators 
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of the entrance examination in the specialty, the persons who have the highest rating in the state, 

Russian and foreign languages receive the preemptive right. Then the scientific achievements 

corresponding to the profile of the chosen specialty are taken into account: scientific publications, 

including in the rating scientific publications; certificates of scientific development; Certificates on 

the award of scientific grants, grants; Certificates / diplomas for participation in scientific 

conferences and competitions. 

31. The enrollment of persons for targeted training of masters and doctors of philosophy 

(PhD) on the state educational order is carried out on a competitive basis among persons applying for 

this training. 

32. Undeveloped places on the state educational order, including targeted ones, are returned 

to the authorized educational body for further redistribution between higher educational institutions. 

33. Higher education institutions and scientific organizations submit to the authorized body 

in the field of education within 10 calendar days the final report on the organization and conduct of 

the reception, as well as copies of orders for admission to the magistracy, residency, postgraduate 

and doctoral studies on the state educational order. 

Transfer in number of students of the university 

34. Transfer is carried out to number of students by selection committee of the university 

from August 10 to August 25. 

In selection committee of the university arriving enclose to the application for admission: 

- the document on an average the general (the general average), initial professional (technical 

and professional), average professional (after an average) or the higher education (original); 

- 6 photos of 3x4 in size; 

- the medical certificate of a form 086-U i the card about inoculations; 

- certificate of UNT or complex testing; 

- the certificate on award of an educational grant (at his existence); 

- the receipt on payment and the contract on paid rendering educational services (for arriving 

on a paid basis); 

- the service record (at her presence at the entrant at entering a university on full-time 

department) or an extract from the service record (at revenues to correspondence department). 

- questionnaire of the entrant. 

Undergoes electronic registration through the portal of the university. 

35. The persons who have received the certificate on award of an educational grant submit 

the application for admission to the university and are enlisted in number of students by the order of 

the rector.  

Transfer is carried out separately on specialties and language offices. Transfer on specialties 

for which creative examinations are established is carried out taking into account points on these 

examinations. 

36. The documents submitted in a foreign language have to have notarially testified 

translation on Kazakh or Russian. 

The documents on education issued by the foreign organizations of education undergo the 

procedure of nostrification in the order established by the legislation after transfer of persons, during 

the first semester of training. 

37. The questions which aren't regulated by these rules of inclusion in S. Amanzholov EKSU 

in 2017 independently are solved selection committee of the university and are made out by the 

protocol. 

Translation rules 

38. Transfer of students to the corresponding forms of education and specialties is made from 

other higher educational institutions which have undergone the state certification in the period of 

vacation.  

39. Transfer of the student to S. Amanzholov EKSU on all forms of education, is made only 

with the consent of heads of both higher education institutions and made out by the relevant orders.  

40. A transfer is made on the corresponding course, at the same time the difference in 

working curricula shouldn't exceed five subject matters of an obligatory component for a bachelor 

degree, three – for undergraduates and doctoral candidates, otherwise a transfer is made on a course 

below.  

When determining a difference in disciplines the difference in forms of total control isn't 

considered.  
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41. A transfer studying at a basis of the state order from other higher education institutions is 

made with preservation of form of education and specialty.  

42. The translation of the student from one specialty on another, from one form of education 

on another in the university or from other higher education institution is carried out only on a paid 

basis with a full recovery of expenses for training. 
 

II INFORMATION about   training programs 

1. General characteristic of training programs: 

6M011300 – "Biology", the master of natural sciences in 6M011300 "Biology" 

2. Levels (steps) of training 

Master degree 

6. Competences of a magistracy:  

 to have a scientific idea: about the processes and the phenomena occurring in live and 

inanimate nature; to understand possibilities of modern scientific methods of knowledge of 

the nature and to own them at the level necessary for the solution of the tasks having natural-

science contents and arising when performing professional functions;  

 to have a scientific idea of a healthy lifestyle; about physical, chemical and biological 

methods of researches; about specifics and evolution of live; about the ecological principles 

of rational environmental management; roles of biological laws in the solution of social 

problems; 

 to know: features of functioning of live systems, levels of their organization; main concepts, 

methods and prospects of development of biology; to know features of morphology, 

physiology and reproduction; geographical distribution and ecology of representatives of the 

main taxons. 

 to be able to plan actions for their protection and rational use in the economic and medical 

purposes; to know the principles of the system organization, differentiation and integration 

of functions of an organism; 

 to be able to use methods of social and humanitarian and natural sciences in various spheres 

of the professional activity; 

 to be able to acquire new knowledge, using modern educational technologies, on a scientific 

basis to organize the work, to own the computer methods of collecting, storage and 

information processing applied in the sphere of his professional activity; 

 to be able to express and prove the position on the questions concerning the valuable 

relation to the historical past; 

 to be able: to work with students, using various methods of training for strong assimilation 

of knowledge, to plan school hours; 

 to have skills: the training and educational work, practical demonstration of laboratory and 

field experiments and observation; 

 to have skills of research activity, skills on collecting and preparation of scientific materials, 

processing of results of field and pilot studies, teaching in average general education and 

special educational institutions, the organization and implementation of out-of-class forms of 

work with school students, implementation of educational activity in the field of biology and 

ecology. 

 to be competent of the main fields of biological science: To botany, Zoology of 

invertebrates and vertebrata, Cytology, Histology, Physiology of plants, Animal physiology 

and person, Genetics, Molecular biology, Microbiology and Virology, Ecology.  

 to be competent on all questions of the training program of high school, various sections of 

biology, educational and out-of-class work, interaction with parents, etc. 

Requirements for reception of the educational program 

Reception on 1 course of the educational program 6M011300 - "Biology" is carried out in 

compliance with standard Regulations of Admission in higher educational institutions of the 

Republic of Kazakhstan.  

Reception on the 1 and 2 courses is carried out within the transfer from one higher education 

institution to another and within the academic mobility. The difference in curricula which shouldn't 

exceed five disciplines of an obligatory component is considered. 

Requirements to the student: 
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the undergraduate has 

- to have an idea: about processes, the phenomena and regularities of development of the 

nature, society and the person; to show knowledge and understanding, including elements of the 

most advanced knowledge in the field of natural-science disciplines; 

- know: scientific-theoretical bases, regularities and principles of training and development 

of the personality; to use methods of a research biological sciences in different types of professional 

activity; 

- to be able: to apply theoretical knowledge in the future professional activity; 

- to have skills on development and implementation of projects of teaching and educational 

activity at schools, colleges, university;  

- to be competent of statement and the solution of natural-science problems, promoting 

improvement of quality of education. 

 

 

 

 

The results of training of the graduate of S. Amanzholov EKSU focused on 

the Dublin Descriptors 

The world outlook competence assumes development of a scientific picture of the world, 

bases of the social, public phenomena, mastering the general education, knowledge and experience 

of activity. 

Competence of valuable and semantic orientation of the world: values of life, life; values of 

culture, science; productions; stories of civilizations, own country; religions. 

Integrative competence: structuring knowledge, situational and adequate updating of 

knowledge, expansions, increments of the accumulated knowledge. 

Competences of civic consciousness: knowledge and respect for the rights and citizen's 

duties; freedom and responsibility, self-confidence, own advantage, civic duty; knowledge and pride 

of symbols of the state. 

The research competence (Ki) assumes ability to solve objectives through heuristic 

approaches, without using the known algorithms, readiness to take an active research position in 

relation to the activity and itself as to her subject, possession of methods and logic of scientific 

research. 

Competence of allocation of contradictions and problems of modern reality. 

Competence of the field of logic of scientific research. 

Competence of area of a theoretical research. 

Competence of area of an empirical research. 

The communicative competence assumes ability to social interaction with society, collective, 

skills of work in group, cooperation, tolerance; includes language skills, abilities to conduct oral and 

written dialogue, a monologue, business correspondence. 

Competence of social interaction. 

Language competence. 

The competence of self-management assumes management of own resources, i.e. ability to 

get them, to keep, develop and to use rationally, assumes development of ways of self-development, 

self-control and self-support. 

Competence of the field of solution of problems. 

Competence of the field of decision-making. 

Competence of area of self-improvement and self-control. 

Competence of area of professional self-development. 

The professional competence assumes ability to carry out tasks according to the set 

standards, to act successfully on the basis of practical experience, ability and knowledge at the 

solution of professional tasks. 

 

Educational and professional purposes program / a possibility of further continuation 

of training 

The main national objective of education in the specialty 6M060700 – "Biology" is training 

of the highly educated expert in the field of new biological and ecological technologies, in ensuring 

competitiveness of the student in world educational space during an era of a technocracy and 
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globalization.  

Knowledge of a foreign language and high-quality training guarantees: ensuring mobility of 

students and faculty of higher educational institutions; ensuring convertibility of documents on the 

higher education for equal participation of the Republic of Kazakhstan in educational space. 

The hierarchy is more whole on cycles of disciplines: 

On cycle BS: 

The purpose of training in basic disciplines is creation of conditions for development of 

creative potential, an initiative and innovation, continuation by students of education at the 

subsequent step of the higher education. Purpose of basic disciplines to give a basis for formation of 

system of knowledge of biology. Receiving full-fledged and quality education, high competence of 

various fields of biology. Mastering practical and theoretical skills of pedagogical activity.  

The graduate gains knowledge of pedagogics, psychology, a foreign language, professional 

Kazakh, biotechnological and genetic methods in selection. Seizes skills of practical use of 

knowledge in laboratory, in scientific research. 

On cycle PS: 

The purpose of training in professional disciplines is formation of competitiveness of 

graduates in the market of labor that will provide an opportunity for the fastest employment in the 

specialty; the choice by students of individual programs in the field of education and professional 

competence. 

The graduate has to know cellular biology, evolutionary biology, theoretical biology, 

technologies of teaching biology in volume of the Magistracy program.  

In a component the opportunity of the choice of the individual program of training for 

students is for choice given; Disciplines for choice deepen knowledge of the main objects of all 

cycles.  

Continuation of education at the subsequent step of the higher education (doctoral studies). 

 

5. Structure of the program with the indication of the credits: 

Watch structure of the program of set 2018 and 2017 in appendixes No. 1 and 2. Watch 

descriptions of disciplines in appendices 1a and 2a. 

 

6. Final exam 

On all disciplines of an obligatory component examinations (oral or written) a form, in the 

form of examination cards or testing are taken. On disciplines of a component for choice 

examination in one discipline of the module, the second is followed by other form of control.  

In the 4th semester complex examination is taken and protection of the master thesis is 

carried out. The developed research work (the master dissertation) as the student is publicly defended 

at a meeting of the state certifying commission at the end of the 4th semester. 

 

7. A surname, a name, a middle name of lecturers on department of biology: 

1) Myrzagaliyeva A.B., Doctor of Biological Science, professor, gives the course "The 

Modern Doctrine About Vegetation", "Organization and Planning of Biological Researches", 

"Resursovedeniye"; 

2) Kitapbayeva A.A., Candidate of biological sciences, gives courses on disciplines – 

"Biogeocenology", "Cellular biology", "Preservation a biodiversity and reserved business", 

"Evolutionary biology" 

3) Sharipkhanova A. S., Candidate of biological sciences, the associate professor of biology, 

"History and methodology of biology", "A technique of field researches on ecology of animals", 

"Environmental protection and preservation of a biodiversity", "Comparative morphology and 

evolutionary development of plants" gives courses on disciplines; 

4) Igisinova Zh. T., Candidate of biological sciences, the associate professor of biology, "The 

biology of reproduction of plants", "Hydrobiology and ichthyology", "Pedagogical technologies in 

teaching biology", "Theoretical biology" gives courses on disciplines; 

5) Prokopov K.P., Candidate of biological sciences, the associate professor of biology, gives 

courses on disciplines "A workshop on rare animals on the example of East Kazakhstan area", 

"Biological resources of Kazakhstan"; 

6) Sapronova E.A., Candidate of biological sciences, the senior lecturer, "The technique of 

botanical researches" gives courses on disciplines 
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7) Vorobyov A.L., Doctor of Biological Science, gives courses on disciplines 

"Biotechnological and genetic methods in selection", "Immunogenetics". 

 

Additional information for students. 

Placement/accommodation - the Comfortable House of students on 1789 places. In which 

conditions for preparation for occupations and rest of students – "Library", "Reading room" and 

"Internet cafe" are provided. 

Food - Timely and qualitative food is provided employment 8 dining rooms in educational 

cases, with a total area of 1240 sq.m. and 390 seats. Notarized copies with tenants of dining rooms 

are attached.  

Medical services - Medical care of students of the university is performed in a first-aid post 

(conforms to requirements of SES and GPS) where first aid is provided, medical examinations, 

preventive events are held. There is a contract on medical care of students and PPS with city hospital 

No. 1 Ust-Kamenogorsk (the notarized copy of the additional agreement is attached). "Round tables" 

– meetings of workers of the city "Center of health" with students of the University are regularly 

carried out. Control of a sanitary condition of educational cases and hostels is carried out by the 

manager of a health center, responsibility for maintenance of these conditions is born by 

commandants of the corresponding objects.  

Student's office - the Center of youth policy which is structural division of the university, 

united in itself earlier created Committees on Affairs of Youth and the Center of Culture and also 

student's youth associations: youth wing of NDP "Nur Otan" "Zhas Otan", branch of the republican 

youth organization "Alliance of Students of Kazakhstan", student's group of assistance of police 

"Kyran", student's youth labor groups. 

The international programs – it is signed contracts with foreign and domestic higher 

education institutions according to the program of exchange. In particular, the department of biology 

has concluded cooperation agreements with fund of preservation of a biodiversity of birds (Abu 

Dhabi, Arab Emirates), within the club of ASBK operating at department of biology. Within the 

academic mobility the contract on cooperation between S. Amanzholov EKSU and the Xinjiang 

university (People's Republic of China) is signed. Students and undergraduates take active part and 

departures to the countries of the foreign and neighboring countries.  

The condition/base for rest - Is available recreation facility for students "Sibinsky lakes", 

"the Bukhtarminsky reservoir". 

Condition/base for sports activities - Gyms in the main case, in cases No. 2 and No. 7 and 

the sports module. 

Student's associations. 

- student's group of assistance of police " Kyran "  

- debatny club of EKSU;  

- student's legal clinic; 

- choreographic studio "Alem"; 

- folklore Kazakh ensemble; 

- student's theater; 

- teams of Club of the Funny and Inventive People of faculties; 

- creative combination of the genre song; 

- creative association of young poets "Zhas Kyran "; 

- Association of Preservation of a Biodiversity of Kazakhstan. 
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ppendixe No. 1  

Structure of the set (courses, unit):  

(first year of study, set 2018) 
 

Cycle of disciplines Discipline 

code 

Name of discipline Quantity of the credits 

on ECTS 

Semester 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

IYa(p) -

5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 

BGMS -

5201 

Селекциядағы биотехнологиялық 

және генетикалық әдістер 

Биотехнологические и 

генетические методы в селекции 

Biotechnology and genetic methods 

in selection 

7 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

BRK-

5202 

Қазақстанның биологиялық 

ресурстары 

Биологические ресурсы 

Казахстана 

Biological resources of Kazakhstan 

5 2 

ПД 

PS 

ОК 

MC 

ЕВ5301 -

5303 

Эволюциялық биология 

Эволюционная биология 

Evolutionary biology 

3 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

OSSBR -

1301 

Қоршаған ортаны қорғау және 

биоалуантүрлілікті сақтау 

Охрана окружающей среды и 

сохранение биоразнообразия 

Environment protection and 

biodiversity preservation 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
Res -5302 

Ресурстану 

Ресурсоведение 

Resource study 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

EFOA -

1301 

Экологиялық физиология 

адаптология негіздерімен 

Экологическая физиология с 

основами адаптологии 

Ecological physiology and the 

basics of adaptation science 

5 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

MaGOA -

1302 

Жануарлардың мониторингі және 

қорғау 

Мониторинг и охрана животных 

Monitoring and guard of animals 

5 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

DKz 

5201 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

OPBI-

5202 

Биологиялық зерттеулердің 

ұйымдастырылуы және 

жоспарлануы 

Организация и планирование 

биологических исследований 

Organization and planning of 

5 2 
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biological research 

Appendixe No. 1A 

 

Description of individual disciplines (courses, units): 

(first year of study, set 2018) 

 

Name Pedagogy 

Code Ped -5203 

Type BS MC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 2 credits, according to ECTS - 3 

Name of teachers Zavalko NA, Dyusenbaeva AT 

Academic degree and title Professor, Doctor of Science; Associate Professor, Candidate of Science 

Course purpose Ensure the mastering of master students knowledge of the theory and 

methodology of teaching, the skills and skills necessary for the effective 

organization of the educational process, to shape the professional 

orientation of the future teacher's personality, develop pedagogical 

thinking, pedagogical abilities, readiness for innovative pedagogical 

activity. 

Course prerequisites Philosophy, sociology-political science, educational and pedagogical 

practices 

Summary of a course The content of the course is built taking into account such objective trends 

in the improvement of the educational process as humanization, 

democratization, and the search for collective forms of interaction. 

The following ideas are based on the study: 

- personalistic and humanistic orientation of the teacher; 

- idea of the integrity of the pedagogical process; 

- the idea of expediency and systemic action of the teacher. 

Form of total control Exam-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: basic concepts, categories of the theory of teaching (didactics), 

consciously use them in the analysis and organization of the educational process; 

theoretical foundations and prospects for the development of the content of 

education; modern didactic concepts and models of teaching. 

be able to: to operate with pedagogical concepts; build the logic of the 

educational process; formulate the educational, educational and developmental 

goals of education; to analyze modern didactic concepts; to choose methods and 

means of training; to observe, analyze and explain the observational data on the 

organization of the educational process; carry out a comparative analysis of 

textbooks of different authors; to design the forms of organization of training; to 

use the acquired knowledge in educational practice; 

own skills: to evaluate the quality of educational programs implemented on the 

basis of existing regulatory and legal acts; to solve the tasks of managing the 

educational process at the level of the educational institution and its subdivisions; 

competences:  in the ways of ensuring the constant updating of knowledge, the 

expansion of professional skills and abilities; be able to work in a team, correctly 

defend one's point of view, offer new solutions; in the field of scientific and 

scientific-pedagogical activity in educational institutions. 

The recommended literature 

 

1. Alieva, S.V. Social Pedagogy: Textbook / А.В. Ivanov, S.V. Aliev. - 

Moscow: Dashkov and K, 2013. - 424 c. 

2. Bezrukov, V.S. Pedagogy: Textbook / В.С. Bezrukov. - Ph / D: 

Phoenix, 2013. - 381 c. 

3. Bordovskaya, N.V. Psychology and Pedagogy: Textbook for high 

schools. The third generation standard / N.V. Bordovskaya, S.I. Rosem .. - 
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St. Petersburg .: Peter, 2013. - 624 c. 

4. Stolyarenko, L.D. Pedagogy in questions and answers: Textbook / L.D. 

Stolyarenko. - Moscow: Prospekt, 2016. - 160 c. 

5. Shipilina, L.A. Methodology and methods of psychological and 

pedagogical research: A manual for graduate students and undergraduates 

in the direction of "Pedagogy" / L.A. Shipilina. - Moscow: Flinta, 2013. - 

208 c. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Psychology 

Code Psi -5204 

Type BS MC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 2 credits, according to ECTS - 3 

Name of teachers Dergacheva EV, Tyulupergeneva R.Zh. 

Academic degree and title Associate Professor, Candidate of Science 

Course purpose Forming the skills of analytical thinking in creating a social and 

psychological environment for education and sustainable development, 

understanding of the use of psychological knowledge in the development 

of content, methods and forms of education at different stages of 

development. 

Course prerequisites Philosophy, political science-sociology 

Summary of a course Understanding the meaning, subject, object and methods of the 

psychology of education in the process of human life. Formation of 

semantic installations for psychological study of the sphere of education in 

sustainable development, personality-activity relation to their professional 

activity. Mastering theories of psychological support of educational 

activity on the basis of psychological analysis of age periods of 

personality development, causes and peculiarities of the formation of 

deviant forms of behavior. 

Form of total control Exam 1
st
 - semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: modern problems of educational psychology; theoretical foundations, 

concepts and principles of the psychology of development and education in the 

chosen field of activity; features of the work of a psychologist with children, 

adolescents and young men of the "risk group"; 

be able to: apply an integrated approach to solving the problems of the 

psychology of human education; use various psychological and pedagogical 

methods and empirical data in educational / professional activities; to expand the 

general professional, fundamental training in accordance with the types of 

activity; 

own skills: Possession of ways to solve problems in the field of education, taking 

into account age and individual characteristics; systemic and scientific-

educational thinking, taking into account socio-economic, psychological and 

cultural-historical conditions of human life; modern technologies of data 

collection, processing and interpretation; 

competences: in the ways of ensuring the constant updating of knowledge, the 

expansion of professional skills and abilities; be able to work in a team, correctly 

defend one's point of view, offer new solutions; in the field of scientific and 

scientific-pedagogical activity in educational institutions. 



 

П ВКГУ 011-15 

The recommended literature 

 

1. Dwayne Schultz, Sydney Ellen Schultz Modern history of psychology / 

Dwayne Schultz, Sydney Ellen Schultz.  New Humanities "Rouhani gear". 

100 new textbooks in the Kazakh language. - Astana: National translation 

Bureau., 2018. - 425 p. 

2. Stolyarenko, L.D. Psychology and Pedagogy: A Textbook. Academic 

course / L.D. Stolyarenko, V.E. Stolyarenko. - Lyubertsy: Yurayt, 2015. - 

509 c. 

3. David G. Myers, Jean M., Tueni Social psychology / David G. Myers, 

Jean M., Theng. New Humanities "Rouhani gear". 100 new textbooks in 

the Kazakh language. - Astana: National translation Bureau., 2018. - 688 

p. 

4. Nurkova, V.V. General psychology: Textbook / В.В. Nurkova, N.B. 

The Berezanskaya. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 524 c. 

5. Koryagina, NA Social psychology. Theory and practice: a textbook / 

NA Koryagina, EV Mikhailova. - Moscow: Yurayt, 2014. - 491 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name History and philosophy of science 

Code IFN -5201 

Type BS MC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 2 credits, according to ECTS - 3 

Name of teachers Seytembetov E.Zh. 

Academic degree and title Associate Professor, Candidate 

Course purpose Studying the theoretical basis of the course. Analytical work with primary 

sources, classical works of foreign and domestic methodologists of 

science. Promotion of independent and critical thinking, the formation of 

such qualities as breadth, flexibility and open mindedness. 

Course prerequisites Philosophy, political science-sociology 

Summary of a course The subject of history and philosophy of science. World outlook basis of 

science. Functions of science. The emergence and formation of science. 

Science in the Ancient World, the Middle Ages and in the Renaissance. 

New European science is a classical stage in the development of science. 

The basic concepts and directions of the nonclassical and post-

nonclassical stage of the development of science. Structure and levels of 

scientific knowledge. Science as a profession. Ideals and norms of 

science. Philosophical foundations of science and the scientific picture of 

the world. Scientific traditions and scientific revolutions. History and 

philosophy of natural and technical sciences. History and Philosophy of 

Social and Human Sciences. Philosophical problems of development of 

modern global civilization. 

Form of total control Exam 1st - semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: nature, structure, principles of the organization and functioning of 

science; genesis and history of science from the standpoint of the formation of its 

models, images and styles of thinking; the interrelation of scientific and 

philosophical thought; the fundamental basis and conceptual apparatus of history 

and philosophy of science; production of knowledge, patterns of formation and 

development of scientific disciplines; basic principles of scientific research; 

be able to:  formulate and solve problems arising in the course of research 
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activities and require in-depth professional knowledge; select the necessary 

research methods, modify existing ones and develop new methods based on the 

tasks of the specific study; to analyze and comprehend the realities of modern 

theory and practice on the basis of the history and philosophy of science, the 

methodology of natural science, social and humanitarian and technical 

knowledge; apply methodological and methodological knowledge in the conduct 

of scientific research, pedagogical and educational work; 

own skills: about independent scientific research and scientific and pedagogical 

activity, which requires a fundamental education in the corresponding direction; 

competences: in the ways of ensuring the constant updating of knowledge, the 

expansion of professional skills and abilities; be able to work in a team, correctly 

defend one's point of view, offer new solutions; in the field of scientific and 

scientific-pedagogical activity in educational institutions. 

The recommended literature 

 

1. Bagdasaryan, N.G. History, Philosophy and Methodology of Science 

and Technology: A Textbook and a Workshop for Bachelor and Master's 

Degree / N.G. Bagdasaryan, V.G. Gorokhov, A.P. Nazaretyan. - 

Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 383 c. 

2. Baturin, V.K. Philosophy of Science: Textbook. / VC. Baturin. - M .: 

UNITY, 2015. - 303 c. 

3. Johnson, D. a brief history of philosophy: From Socrates to Derrida // 

Modern humanitarian knowledge "Rouhani gear". 100 new textbooks in 

the Kazakh language. - Astana: National translation Bureau., 2018. - 216 

p. 

4. Lebedev, S.A. Philosophy of Science: Textbook for Masters. 2 nd ed., 

Trans. and additional. / S.A. Lebedev. - Lyubertsy: Yurayt, 2015. - 296 c. 

5. Anthony Kenny a New history of Western philosophy. 1-volume 

Ancient philosophy / Anthony Kenny.  New Humanities "Rouhani gear". 

100 new textbooks in the Kazakh language. - Astana: National translation 

Bureau., 2018. - 425 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all types of work at the rate (lectures, laboratory works, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

 

Name Foreign language (professional) 

Code IYa(p) -5202 

Type BS MC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 2 credits, according to ECTS - 3 

Name of teachers Abdrakhmanova TM, Zhang E.E. 

Academic degree and title PhD; Associate Professor, Candidate of Science 

Course purpose Providing practical language mastering within those grammatical and 

lexical topics that are included in the program. 

Course prerequisites Foreign language (levels of ownership B1, B2) 

Summary of a course My scientific work. My supervisor. My work day. Science Library. The 

international cooperation. Study in the magistracy. Scientific Conference. 

Famous specialty people. Features of translation of literature on the 

specialty. Annotation of scientific articles. Text translation by profession. 

Form of total control Exam 1st - semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: content of the main sections of philology; 

be able to:   read by their own choice literature on the specialty in a foreign 
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language to receive and transmit scientific information, read literature of a socio-

political nature; to make out the extracted information in the form of translations, 

annotations, abstracts; conduct talks, make reports and reports in a foreign 

language topics related to the specialty and scientific work of the undergraduate, 

as well as on socio-political and social topics.     

own skills:   monologic speech at the level of an independently prepared and 

unprepared exam on the topics of the specialty and on the thesis work in the form 

of communication, information, report; dialogical speech, which allows the 

master student to take part in the discussion of issues related to his scientific work 

and specialty, and also to conduct a conversation on social and socio- 

topics. 

competences: in the ways of ensuring the constant updating of knowledge, the 

expansion of professional skills and abilities; be able to work in a team, correctly 

defend one's point of view, offer new solutions; in the field of scientific and 

scientific-pedagogical activity in educational institutions. 

The recommended literature 

 

1. Bonk, NA Textbook of the English language [Text]: at 2 o'clock / NA 

Bonk, GA Kotiy, NA Lukyanova. - M.: DeCont + GIS.-P.1. - 2015. - 639 

p. 

2. Bonk, NA English textbook: at 2 pm / NA Bonk, GA Kotiy, NA 

Lukyanova. - M.: DeCont + GIS.-C. 2. - 2015. - 511 p. 

3. Svetlana Ter-Minasova Language and intercultural communication / 

Svetlana Ter-Minasova is the New Humanities "Rouhani gear". 100 new 

textbooks in the Kazakh language. - Astana: National translation Bureau., 

2018. - 264 p. 

4. Practical English course. 1 year [Text]: Textbook. for universities / ed. 

VD Arakina. - 6 th ed., Ext. and corrected. - M.: VLADOS, 2012. - 536 p. 

5. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Text]: workbook / S. 

Emsden-Bonfanti. - [b. m.]: Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-ROM. 

6. Clandfield, Lindsay. Global [Text]: Elementary Coursebook / L. 

Clandfield, K. Pickering; Ed. A. Jeffries; with odditional material by A. 

Jeffries. - [b. m.]: Macmillan, [2017]. - 158 p. + Campbell, Robert 

Globale: workbook / R. Campbell, R. Metcalf (16 p.) + CD-ROM. 

7. Watkins, Frances. Global [Text]: Advanced teacher's book / F. Watkins. 

- [b. m.]: Macmillan, [2012]. - 1652 p. + CD-ROM. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Biotechnological and genetic methods in breeding 

Code BGMS -5201 

Type BS SC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 2 

Quantity of the credits 4 credits, according to ECTS - 7 

Name of teachers Vorobyov A.L. 

Academic degree and title Doctor of biological sciences, professor 

Course purpose Formation of in-depth professional knowledge of master modern methods 

of biotechnology - genetic cloning, genetic transformation, tissue culture 

in remote hybridization, obtaining double haploids aimed at increasing 

efficiency and speeding up the breeding process. 

Course prerequisites Biology, genetics, biotechnology 

Summary of a course The course provides for new ways to create breeds of animals, plant 

varieties. The phenomenon of male cytoplasmic sterility, pollination 
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processes. Managing the processes of increasing the set of chromosomes 

by triploidy. The use of chemical mutagens, ultraviolet rays, ionizing 

radiation. Mutations. Isolation of protoplasts, their cultivation and 

regeneration. 

Form of total control Exam 2 semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: basic terms and concepts used in biotechnology. 

be able to: independently set the research task and carry out the selection process 

for individual crops 

own skills: genetic methods of analysis of breeding tasks. 

competences: readiness to apply various methodological approaches to solving 

modern problems in plant breeding and protection from pests, during storage and 

processing of products. 

The recommended literature 

 

1. Kenzhebaeva SS Modern methods in biotechnology / SS Kenzhebaeva.- 

Almaty: Bastau, 2013.- 272p. 

2. Mamraev, B. B. Forsythe in the field of biotechnology and bioindustry 

in the Republic of Kazakhstan [Text]: monogr. / B. B. B. Mamrayev, M. 

M. Sartbaev, A. M. Akimbaeva; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the 

VKGU, 2010. - 126 p. 

3. Aubakirov Kh.A., Dauletbekova A.T. Populations of genetics: oleuli. - 

Almaty: "Otan", 2014. - 240 bets. 

4. Aydarbaeva D. K. and other Genetics [Text]: textbook. - Almaty: 

Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.-244 p. 

5. Otessingov Zh. General Genetics and Molecular Biology: Reading. - 

Almaty: Everest, 2017. - 292 p. 

Teaching methods Slovenian, naglyadny, partisan-search, experimental. 

Assessment methods/form Odd Opros, Passive Opros, Protecting Abstracts, Testing, Utilizing 

Individual Awareness 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Biological resources of Kazakhstan 

Code BRK-5202 

Type BS SC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 2 

Quantity of the credits 3 credits, according to ECTS - 5 

Name of teachers Prokopov K.P. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose She studies biological resources, classification of plant resources, main 

groups of raw plants, wildlife resources, and a review of Kazakhstan's 

biological resources. 

Course prerequisites Introduction to Biology, Latin, History of Kazakhstan, Invertebrate 

Zoology, Vertebrate Zoology, Plant Systematics, Plant and Animal 

Ecology, Methods of Teaching Biology 

Summary of a course Resources of the plant world. Identification and open biological active 

substances from plants. Resource-research methods (method of 

determining stocks of medicinal plants). Applied and theoretical methods. 

Form of total control Exam 2-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: theoretical and applied resource research methods, resource zoning of 

Kazakhstan; 

be able to: determine the main criteria for the viability of the population, identify 
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endangered species of plants and animals, the strategy of biodiversity 

conservation; 

own skills: representation of life forms in the environment; 

compentences:  

- Own resource research methods, methods of determining animals; 

- studying the features of biology and ecology in different types of lands and 

understanding the role of animals in food chains. 

The recommended literature 

 

1. Myrzaliyeva AB Botanicals to the Resource: owu rads / AB 

Myrzayalieva. - Өskemen: S. Amanzholov atindyҚy ShҚMU baspasy, 

2013. - 124 bets. 

2. Mirkin B.M. Naumova L.G. A short encyclopedic dictionary of the 

science of vegetation. - Ufa: Guillem, Bashk. encycl., 2014.-288 s. 

3. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / AS 

Bakhtaulova, SS Bagasheva, Atabaeva AM - Taldykorgan: ZHU, 2010. - 

96 pages. 

4. Flora and vegetation of the South Altai Tarbagatai [Electronic 

resource]: monogr. / AP Tsyganov; Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the 

VKGU, 2012. - 190 p. 

5. Resources of medicinal plants [Electronic resource]: monogr. / AB 

Myrzagaliyeva; Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the VKGU, 2012. - 

316 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Evolutionary biology 

Code ЕВ5301 -5303 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 2 credits, ECTS - 3 

Name of teachers Kitapbaeva AA 

Academic degree and title Candidate of Biological Sciences 

Course purpose Give graduate students a scientific and theoretical toolkit for the formation 

and improvement of evolutionary knowledge and concepts. 

Course prerequisites Genetics, botany, zoology, microbiology 

Summary of a course "Evolutionary biology" improves and develops evolutionary knowledge, 

concepts of the view of undergraduates. Discipline contributes to the 

formation of a global evolutionary approach to the structure, properties 

and functions of the living on the planet Earth. Based on the knowledge of 

the evolutionary history of living organisms and the understanding of 

processes that determine their hereditary changes and adaptation to each 

other and the environment, evolutionary biology provides an explanation 

for all biological phenomena: from molecular to biospheric. 

Form of total control Exam 1-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: the history of development and formation of science, the main stages, 

directions, concepts, theories; the main achievements and tendencies of 

development of modern evolutionary biology; mechanisms of the evolutionary 

process, its driving forces; 

be able to: orient in scientific and specialized literature; use modern information 
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systems and information sources; apply the received theoretical knowledge and 

practical skills in the practice of their own research; 

own skills: on world achievements in this field of science; practice of 

implementing the results of scientific research. 

competences:  in the questions of the biosocial essence of man, the general laws 

of the development of nature and society; in matters of human environmental 

responsibility for the effects of anthropogenic impacts; in questions of non-

conformity of scientific and religious approaches to the problems of evolution. 

The recommended literature 

 

1. Timofeev-Resovsky, N. V. A short essay on the theory of evolution / 

N.V. Timofeev-Resovsky, N.N. Vorontsov, A.V. Yablokov. - Moscow: 

Nauka, 2013. - 408 c. 

2. Zhichinsky, Yu. God and creation. Essay on the theory of evolution / 

Yu. Zhichinsky. - Moscow: The Biblical and Theological Institute of St. 

Andrew the Apostle (BBI), 2014. - 980 c. 

3. Severtsov, A. N. The main directions of the evolutionary process. 

Morphobiological theory of evolution: monogr. / A.N. Severtsov. - 

Moscow: Librocom, 2012. - 138 c. 

4. Tyshchenko, VP Introduction to the theory of evolution. Tyshchenko. - 

M .: KomKniga, 2010. - 242 c. 

5. Bernard A. History and theory of anthropology / Bernard A. - the New 

Humanities "Rouhani gear". 100 new textbooks in the Kazakh language. - 

Astana: National translation Bureau., 2018. - 240 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Environmental protection and biodiversity conservation 

Code OSSBR -1301 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 3 credits, ECTS - 5 

Name of teachers Shariphanova A.S. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose To familiarize the undergraduates with the methods of control for the 

seizure of bioresources, taking into account possible damage to 

biodiversity not only within their own country, but also neighboring 

countries (jurisdictions) - the parties to the Convention; with the rules for 

the use of genetic resources and biotechnologies. The content of the 

course consists in the conservation and sustainable use of the components 

of the biological diversity of the Republic of Kazakhstan and economic 

benefits, the development and improvement of the nature management 

strategy, the legal framework and the financial support system for 

biodiversity conservation programs. Also acquaint the undergraduate with 

the contribution of Kazakhstan to the overall global strategy for 

biodiversity conservation. 

Course prerequisites Botany, physiology, genetics, microbiology, physics, chemistry, 

mathematics 

Summary of a course Ecology and biodiversity. The general theoretical basis of biocenotic 

relationships within ecosystems and conservation of biological diversity. 

Principles of conducting monitoring studies on the study of ecosystem 

resilience and conservation of biological diversity. Human activities and 
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biodiversity. National strategy for the balanced use of biological diversity. 

Protected areas and biodiversity. Convention on Biological Diversity. 

Conservation of biodiversity. Legislative bases of biodiversity problems. 

Form of total control Exam 1
st
- semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: conceptual apparatus of scientific and practical biodiversity; the basics of 

scientific organization and research on biodiversity; methods and classifications 

of methods for studying biodiversity; 

be able to: plan and conduct research on biodiversity using its main methods; 

own skills: research in biodiversity; 

 competences: 

- know the basics of nature management, sustainable development, 

environmental impact assessment and environmental protection; 

- have the ability to use theoretical knowledge in practical activities. 

The recommended literature 

 

1. Introduction to Environmental Monitoring: A Training Manual. / Perm. 

state. un-t. - Perm, 2009. - 178 c. 

2. Egorenkov, L.I. Environmental protection: Textbook / L.I. Egorenkov. - 

M .: Forum, SIC INFRA-M, 2013. - 256 c. 

3. Korobkin, V.I. Ecology and Environmental Protection: Textbook / В.И. 

Korobkin, L.V. Pereadelsky. - Moscow: KnoRus, 2013. - 336 c. 

4. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / AS 

Bakhtaulova, SS Bagasheva, Atabaeva AM - Taldykorgan: ZHU, 2010. - 

96 pages. 

5. Myrzalieva AB Botanicals to the Resource: owu rads / AB 

Myrzayalieva. - Өskemen: S. Amanzholov atindyҚy ShҚMU baspasy, 

2013. - 124 bets. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Resource Management 

Code Res -5302 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline Magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 2 

Quantity of the credits 3 credits, ECTS - 5 

Name of teachers Myrzagalieva A.B. 

Academic degree and title Doctor of biological sciences, professor 

Course purpose To formulate and develop basic ideas about the methodology of the 

approach to the classification of resources of useful plants in the world 

based on the reliability of the assessment, the degree of industrial 

development and economic efficiency. 

Course prerequisites Botany, ecology, phytocenology 

Summary of a course Methods of studying the resources of useful plants. Method of calculation 

of reserves. The current state of stocks of medicinal and most commonly 

used plants. Rational use and protection of natural resources. 

Form of total control Exam 2-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: the main methods of assessing the reserves of resource groups and plant 

species; methods, timing and methods of harvesting the main resource species of 

plants. 

be able to: investigate regional flora, fauna and vegetation in order to identify 

economically useful species and determine their stocks; to determine and justify 
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the norms of exploitation of various groups of plant and animal resources, 

measures for the environmental optimization of the sustainable use of natural 

resources; 

own  skills: conducting research within the scope of resource research. 

competences: 

- Ability to self-organization and self-education; 

- the ability to realize the social importance of their future profession, possession 

of a high motivation to carry out their professional activities; 

- Possession of ideas about the modern scientific picture of the world on the basis 

of knowledge of the main provisions of philosophy, basic laws and methods of 

natural sciences. 

The recommended literature 

 

1. Myrzaliyeva AB Botanicals to the Resource: owu rads / AB 

Myrzayalieva. - Өskemen: S. Amanzholov atindyҚy ShҚMU baspasy, 

2013. - 124 bets. 

2. Mirkin B.M. Naumova L.G. A short encyclopedic dictionary of the 

science of vegetation. - Ufa: Guillem, Bashk. encycl., 2014.-288 s. 

3. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / AS 

Bakhtaulova, SS Bagasheva, Atabaeva AM - Taldykorgan: ZHU, 2010. - 

96 pages. 

4. Flora and vegetation of the South Altai Tarbagatai [Electronic 

resource]: monogr. / AP Tsyganov; Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the 

VKGU, 2012. - 190 p. 

5. Resources of medicinal plants [Electronic resource]: monogr. / AB 

Myrzagaliyeva; Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the VKGU, 2012. - 

316 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Ecological physiology with the basics of adaptology 

Code EFOA -1301 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 3 credits, ECTS - 5 

Name of teachers Shariphanova A.S. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose Understanding the ecological interactions of biological processes on the 

one hand and non-biological processes on the other, affecting the state of 

biological individuals at different levels of their organization, especially 

man. 

Course prerequisites Physics, biophysics, human biology, human physiology, cytology, 

histology, genetics, molecular biology 

Summary of a course The emergence of discipline "ecological physiology", its problems and 

tasks, the current state and the main scientific directions. Adaptation, 

stability and reliability of biological systems. General patterns of 

adaptation of the human body. Adaptation of man to the highlands. 

"Adaptation" to excess oxygen. Natural gravity and its influence on the 

development and life activity of organisms. Ecological significance of 

geophysical electromagnetic fields. Biological effect of ionizing radiation. 
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The influence of the lifestyle of modern man on his organism. 

Form of total control Exam 1-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know:  the basic concepts, theories and laws of human ecological ecology, as 

well as the possibility of human adaptation to certain extreme conditions; 

be able to: plan and independently carry out analytical studies; apply theoretical 

knowledge for self-formulation of conclusions; independently carry out research 

on the theme of the master's program; 

own skills: to conduct analytical studies on the proposed methods; 

competences: independently analyzes the available information; reveals 

fundamental problems; puts the task and performs field, laboratory biological 

research in solving specific problems of specialization with the use of modern 

equipment and computer facilities; demonstrates knowledge of the basics of the 

doctrine of the biosphere, understanding of modern biosphere processes, the 

ability to systematically evaluate them. 

The recommended literature 

 

1. Normal physiology, Ed. E.G. Ulumbekova. - М .: Publishing House: 

GEOTAR - MED, 2010. - 687с 

2. Physiology of animals and ethology / V.G. Skopichev et al. - M .: 

Kolos, 2009. - 720 p. 

3. Botany and physiology of plants. Tutorial. - Moscow: High School, 

2015. - 432 c. 

4. Maksimov, N.A. Short course of plant physiology / N.А. Maksimov. - 

Moscow: EYO Media, 2016. - 933 c. 

5. Petriychuk ND Foundations of Adaptology [Text]: monograph / ND 

Petriychuk. - Moscow: Biblio-Globus, 2017. - 234 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Monitoring and protection of animals 

Code MaGOA -1302 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 2 

Quantity of the credits 3 credits, ECTS - 5 

Name of teachers Prokopov K.P. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose The study of system analysis and planning of experiments in zoology, 

methods of organization of system studies in laying field and laboratory 

experiments, the application of statistical methods of analysis in the 

systematization of data in environmental studies of animals. 

Course prerequisites Ecology, zoology of invertebrates, zoology of vertebrates 

Summary of a course Influence of abiotic and biotic factors, adaptation of animals to 

environmental conditions, formation of an animal population (structure, 

nature, abundance and other parameters). 

Form of total control Exam 2-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: regularities of influence on animals of abiotic and biotic factors; the 

possibility of adapting animals to environmental conditions; patterns of formation 

of the structure of animal populations; 

be able to: assess the distribution of the species from environmental factors, 

establish the relationship of the morphological structure of the organism from the 
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habitat, establish the age, sex and size structure of the population, calculate the 

population size, establish the nature of nutrition and food interpopulation and 

intraspecies relationships of individuals, determine the nature of reproduction and 

the stage of development of the organism, determine the capacity of the 

environment, establish the tolerance of the species to various environmental 

factors, build a survival table for the species; 

own skills: work with the proposed methods to determine the various parameters 

of animal monitoring; 

competences: it reveals fundamental problems, sets the task and performs field, 

laboratory 

The recommended literature 

 

1. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / AS 

Bakhtaulova, SS Bagasheva, Atabaeva AM - Taldykorgan: ZHU, 2010. - 

96 pages. 

2. Biotechnological methods of diagnosis of animal disease. - Kostanay: 

KSU them. A. Baytursynov, 2013. 

3. Normal physiology, Ed. E.G. Ulumbekova. - М .: Publishing House: 

GEOTAR - MED, 2010. - 687с 

4. Physiology of animals and ethology / V.G. Skopichev et al. - M .: 

Kolos, 2009. - 720 p. 

5. Vartanov, A.Z. Methods and devices for environmental monitoring and 

environmental monitoring / A.Z. Vartanov, A.D. Ruban, V.L. Crib. - 

Vologda: Infra-Engineering, 2010. - 640 c. 

6. Kakareka, E.V. Environmental monitoring and environmental 

assessment: Textbook / M.G. Yasoveev, N.L. Streha, E.V. Kakareka, N.S. 

Shevtsova; Ed. prof. M.G. Yasoveev. - M .: SRC INFRA-M, Nov. 

knowledge, 2013. - 304 c. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Business Kazakh language 

Code DKz -5202 

Type BS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 2 

Quantity of the credits 2 credits, according to ECTS - 3 

Name of teachers Sadykova S.T. 

Academic degree and title Associate Professor, Candidate of Science 

Course purpose To teach the undergraduates the basics of writing business papers; 

business communication in the state language, to acquaint with the 

samples of registration of documents; to teach to conduct office work in 

the state language. 

Course prerequisites Kazakh language (levels of ownership B1, B2) 

Summary of a course The course content includes the following sections: grammar, 

morphology, syntax. Structure of Kazakh proposals. Types of offers. 

Types of subordinate clauses. Times of all groups. Modal verbs. Passive 

voice. Passive passive design in the native language. Subjunctive mood. 

Communicated turnovers. Infinitive constructions. 

Form of total control Exam 2 semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: lexico-grammatical, stylistic, spelling norms of business Kazakh 

language; 

be able to: use the studied material in life and professional activity; 
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own skills: the correct use of professional terms when filling out documents in 

accordance with government standards, as well as writing styles and functions. 

competences: to improve skills in all types of speech activity (writing, speaking, 

listening and reading) in the state language for solving problems of professional 

communication. 

The recommended literature 

 

1. Mamyrbekova, G. M. Kazakh language [Text]: For advanced level / Г. 

M. Mamyrbekova. - Almaty: LEM publishing house, 2013. - 176 pages. 

2. Orazymbetova, G. D. Kazakh language [Text]: manual for students of 

the Russian section of the university / Г. D. Orazymbetova, E. K Salim. - 

Karaganda: PE "Aknur publishing house", 2013. - 166 pages. 

3. The Kazakh language. В2 level higher than average [Text]: textbook / 

А. K. Balabekov [and others. p. - Astana: [National Testing Center], 2012. 

- 240 pages. + CD-ROM. 

4. Thematic lexical minimum of Kazakh language [Text]: Level B1. 

General management / Composer. Z. S. Kuzekova [and more. p. - Astana: 

[National Testing Center], 2011. - 54 p. 

5. Thematic lexical minimums of the Kazakh language [Text]: B2 above 

average. General management / Composer. Z. S. Kuzekova [and more. p. - 

Astana: [National Testing Center], 2011. - 108 pages. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Organization and planning of biological research 

Code OPBI-5202 

Type BS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 2 

Quantity of the credits 3 credits, by ECTS - 5 

Name of teachers Myrzagalieva AB 

Academic degree and title doc., professor 

Course purpose The acquaintance of undergraduates with the organization and planning of 

scientific researches. 

Course prerequisites Botany, zoology, ecology, biotechnology, basic agricultural technology, 

physiology, genetics, mathematics 

Summary of a course Methods of scientific researches, themes, empirical, experimental-

theoretical, theoretical, meteorological. Vision experiments (laboratory, 

vegetative, vegetable). Structure and content of the research process 

involving the definition of methodological research on common issues and 

general planning of the planning of the poles, the planning of observations 

and inventions, the documentation of the research papers and 

observations, the results of the chamberal processing of the results and the 

statistical processing. 

Form of total control Exam 2-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: methodology of scientific researches, research plan and organizational 

research; 

be able to: to conduct, to plan scientific research, to adhere to the methods of 

research; 

own skills: professional special terms. 

competences: 

- Terminology in the field of scientific researches, project activities and planning 

experiments, 
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- The ability to find new methods of planning the experiments and the specialized 

software. 

- choose a plan to experiment with the experimental outcome of experiments and 

possibilities 

The recommended literature 

 

1. Basov, VM Workshop on Anatomy, Morphology and Systematics of 

Plants. Textbook / В.М. Basov, Т.V. Efremova. - Moscow: Lenand, 2015. 

- 238 c. 

2. Rogozhin, V. V. Workshop on Plant Physiology and Biochemistry / 

V.V. Rogozhin, Т.V. Rogozhin. - M .: Gior, 2013. - 352 c. 

3. Molecular-genetic and biochemical methods in modern plant biology. - 

M .: Bean. Laboratory of Knowledge, 2012. - 488 c. 

4. Methods of field environmental studies: Textbook. manual / author. 

Team: О.Н. Artayev, D.I. Bashmakov, O.V. Bezina [and others]; rare: AB 

Ruchin (editorial editors) [and others]. - Saransk: Mordov Publishing 

House. University, 2014. - 412 p. 

5. Malyshev, V.V. Methods of scientific research [Electronic resource]: a 

textbook. - Electron. Dan. - Voronezh: VGLTU (Voronezh State Forestry 

University named after GF Morozov), 2014. - 86 p. 

6. Mashkin, V.I. Methods of studying hunting and protected animals in the 

field [Electronic resource]: a tutorial. - Electron. Dan. - St. Petersburg. : 

Lan, 2013. - 448 p. 

7 Zelenevsky, NV Anatomy and physiology of animals / N.V. Zelenevsky, 

A.P. Vasiliev, L.K. Loginova. - Moscow: Academy, 2010. – 464 р. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 
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Appendixe No. 2  

 

Structure of the set (courses, unit):  

(second year of study, set 2017) 

 
 

Cycle of disciplines Discipline 

code 

Name of discipline Quantity of the credits 

on ECTS 

Semester 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
BRR -6301 

Өсімдіктердің көбеюінің 

биологиясы 

Биология размножения растений 

Reproductive biology of plants 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SMiERR -

6202 

Өсімдіктердің салыстырмалы 

морфологиясы және 

эволюциялық дамуы 

Сравнительная морфология и 

эволюционное развитие 

растений 

Comparative morphology and 

evolution of plants 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
КВ -2305 

Клеткалық биологиясы  

Клеточная биология 

Cellular biology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

PTPB -

2306 

Биологияны оқытудың 

педагогикалық технологиялары 

Педагогические технологии в 

преподавании биологии 

Educational technology in teaching 

Biology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

BRZh -

2303 

Жануарлардың көбеюінің 

биологиясы 

Биология размножения 

животных 

Biology of reproduction of animals 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SMiERZh 

-2304 

Жануарлардың салыстырмалы 

морфологиясы және 

эволюциялық дамуы 

Сравнительная морфология и 

эволюционное развитие 

животных 

Comparative morphology and 

evolution of animals 

7 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
TB -2305 

Теориялық биология 

Теоретическая биология 

Theoretical Biology 

5 3 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

IMB-2306 

 

Биология тарихы мен әдістемесі 

История и методология 

биологии 

History and  Methodology  of  

Biology 

5 3 
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Appendixe No. 2A 

 

Description of individual disciplines (courses, units):  

(second year of study, set 2017) 

 

Name Biology of plant reproduction 

Code BRR -6301 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 3 

Quantity of the credits 4 credits, ECTS - 7 

Name of teachers Igisinova Zh.T. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose To familiarize the undergraduates with the patterns of reproduction and 

development of organisms as the fundamental basis of life processes. 

Course prerequisites candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Summary of a course To familiarize the undergraduates with the patterns of reproduction and 

development of organisms. 

Form of total control exam 3-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know:  basic concepts, terms and definitions of reproduction biology, features of 

ontogeny of organisms of different taxonomic groups. 

 be able to: characterize the features of the ontogeny of organisms of different 

taxa, the causes of anomalies in their development. 

own skills: mastering the basic ideas about the basic patterns of ontogeny of 

organisms of different taxonomic groups, modern achievements. 

competences: 

- demonstrate environmental literacy and use basic knowledge in the field of 

biology in life situations; understand the social significance and be able to predict 

the consequences of their professional activities, ready to take responsibility for 

their decisions; 

- to have basic ideas about the patterns of reproduction and individual 

development of biological objects; use methods of obtaining and working with 

embryonic objects. 

The recommended literature 

 

1. Mirkin B.M. Naumova L.G. A short encyclopedic dictionary of the 

science of vegetation. - Ufa: Guillem, Bashk. encycl., 2014.-288 s. 

2. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / AS 

Bakhtaulova, SS Bagasheva, Atabaeva AM - Taldykorgan: ZHU, 2010. - 

96 pages. 

3. Flora and vegetation of the South Altai Tarbagatai [Electronic 

resource]: monogr. / AP Tsyganov; Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the 

VKGU, 2012. - 190 p. 

4. Prisny A.A. Biology of reproduction and development: a textbook for 

students of biological specialties un-tov / AA. Prisny. - Moscow: 

Belgorod, BelGU, 2011. - 155 p. 
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5. Prisny A.A. Workshop on the Biology of Reproduction and 

Development: A Dictionary of Terms on the Biology of Reproduction and 

Development / A.A. Prisny. - Moscow: Belgorod, Institute of Information 

Technologies, BelSU, 2012. - 184 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Comparative morphology and evolutionary development of plants 

Code SMiERR -6202 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 3 

Quantity of the credits 4 credits, ECTS - 7 

Name of teachers Shariphanova A.S. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose To study the main stages of the evolutionary transformation of the 

anatomical and morphological structure of plants. 

Course prerequisites Anatomy and morphology of plants, cellular biology 

Summary of a course Vegetative organs of plants, the structure of the root, the anatomical and 

morphological structure of the leaf, the structure of the flower, generative 

organs, the mechanism of pollination of plants, the direction of evolution, 

structural features in the structure of lower and higher plants. 

Form of total control exam 3-semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: basic characteristics of vital activity, external and internal structure of 

plants, their ontogenetic and seasonal changes, ways of reproduction and 

settlement, dependence on habitat conditions; scientific ideas about the diversity 

of the plant world, the features of their structure, ecology and evolution; scientific 

ideas about the vegetation cover as a complex integrated system of flora and 

vegetation, modern concepts of dynamic processes under the influence of 

anthropogenic influences.   

be able to: determine, make morphological descriptions, draw and collect plants 

and their parts; make geobotanical descriptions of plant communities; conduct 

observations in nature and in the laboratory. 

own skills: possession of the method of determining plants, the methodology of 

anatomical and morphological descriptions of plants. 

compentences: knows the peculiarities of morphology, ecology, reproduction 

and geographical distribution of plants, understands their role in nature and 

human economic activity, is capable of independently conducting research, 

setting up a natural-science experiment, using information technology to solve 

scientific and professional problems, analyzing and evaluating the results of 

laboratory and field research. 

The recommended literature 

 

1. Mirkin B.M. Naumova L.G. A short encyclopedic dictionary of the 

science of vegetation. - Ufa: Guillem, Bashk. encycl., 2014.-288 s. 

2. Biodiversity of plants, animals and microorganisms [Text] / AS 

Bakhtaulova, SS Bagasheva, Atabaeva AM - Taldykorgan: ZHU, 2010. - 

96 pages. 

3. Flora and vegetation of the South Altai Tarbagatai [Electronic 

resource]: monogr. / AP Tsyganov; Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Publishing house of the 
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VKGU, 2012. - 190 p. 

4. Prisny A.A. Biology of reproduction and development: a textbook for 

students of biological specialties un-tov / AA. Prisny. - Moscow: 

Belgorod, BelGU, 2011. - 155 p. 

5. Prisny A.A. Workshop on the Biology of Reproduction and 

Development: A Dictionary of Terms on the Biology of Reproduction and 

Development / A.A. Prisny. - Moscow: Belgorod, Institute of Information 

Technologies, BelSU, 2012. - 184 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Cell biology 

Code КВ -2305 

Type PS MC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 1 

Quantity of the credits 2 credits, according to ECTS - 3 

Name of teachers Kitapbaeva AA 

Academic degree and title Candidate of Biological Sciences 

Course purpose To deepen the knowledge of undergraduates obtained in the field of cell 

biology, familiarizing the masters with the fundamental foundations and 

modern ideas about the structure, molecular organization, executive 

regulatory mechanisms of the functions of pro-eukaryotic cells. 

Course prerequisites Cell biology, microbiology 

Summary of a course The idea of the fundamental foundations of the structure and molecular 

organization of eukaryotic cells; cell evolution, cell reproduction and 

differentiation; extracellular and intracellular regulatory mechanisms and 

the role of intercellular communications; the interaction of cells with the 

environment, their energy and the mechanisms of motion. 

Form of total control Exam 1st semester 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: fundamental foundations of the structure and molecular 

organization of eukaryotic cells; the basis of cellular evolution, cell 

reproduction and differentiation; mechanisms of intracellular regulation, 

the role of intercellular communications; the essence of the interactions of 

cells with the environment, energy and motion mechanisms. 

be able to: understand and see similarities and differences in the structure 

and functioning of bacterial, plant and animal cells; analyze the 

composition of cellular populations of a multicellular organism; apply 

modern methods of cell biology, histology: ultrastructural microscopy, 

quantitative cytochemistry, analytical cytology, cytogenetic methods, 

molecular biology. 

own skills: understanding of the general idea of the structure and 

functioning of the cell as a functional unit of living nature; 

compentences: readiness to apply various methodological approaches to solving 

modern problems in cell biology. 

The recommended literature 

 

1. Turasheva SK Cellular biotechnology: textbook. - Almaty: April, 

2011.-260p. 

2. Histology, embryology, cytology; ГЭТАР-Медиа, 2012. - 800 c. 

3. Ilin D.А. Multi-page macrophages: monog. / Ilyin DA - М .: "Nauka" 

Novosibirsk, -2011. - 74 s 
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4. Alieva IB, Kireev II. и др. Methods of cellular biology, used in 

cytogenetics: Cytogenetics course for practical trainings for practical 

training. - М .: МГУ, 2010. - 133 с. 

5. Brukhanov, AL Molecular Microbiology: Учебник для вузов / А.Л. 

Bryukhanov, KV Rybak, AI Netrusov. - М .: МГУ, 2012. - 480 c. 

Teaching methods Slovenian, naglyadny, partisan-search, experimental. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Pedagogical technologies in the teaching of biology 

Code PTPB -2306 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 3 

Quantity of the credits 3 credits, ECTS - 5 

Name of teachers Igisinova Zh.T. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose Providing master students with a system of knowledge about the diversity 

of pedagogical technologies, methods of using them in biology lessons, as 

well as mastering the methodology of adapting technologies to the subject. 

Course prerequisites Methodology of teaching biology, theory and methodology of educational 

work 

Summary of a course Definition of concepts technology, educational technologies, pedagogical 

technologies, teaching technologies. Terminological nuances. Formation 

of "educational technology", "pedagogical technology" as a direction of 

pedagogy. Technological approach in teaching and education. 

Classification of pedagogical technologies. Types and types of 

pedagogical technologies. Levels of pedagogical technologies. Productive 

technologies. General and local technologies. Conditions for the 

introduction of modern educational technologies. Pedagogical 

engineering. 

Form of total control 3 semester exam 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: structure, content and principles of organization of general biological 

education; the main directions and prospects for the development of a system of 

general biological education and methods of teaching biology; features of 

scientific research and methodological work on the specialty; 

be able to: to model the educational process, to predict the results; use 

educational and laboratory and other equipment in the educational process in 

biology; carry out research and methodological work, in practice apply 

knowledge in the field of scientific organization and labor protection; 

own skills: work with the proposed research methods in the field of pedagogy 

and psychology; 

compentences: to build and realize perspective lines of intellectual, cultural, 

moral, physical and professional self-development and self-improvement; be able 

to lead a discussion and teach the basics of biology; engage in educational 

activities among the population in order to increase the level of biological and 

ecological literacy of society. 

The recommended literature 

 

1. Alieva, S.V. Social Pedagogy: Textbook / А.В. Ivanov, S.V. Aliev. - 

Moscow: Dashkov and K, 2013. - 424 c. 
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2. Bezrukov, V.S. Pedagogy: Textbook / В.С. Bezrukov. - Ph / D: 

Phoenix, 2013. - 381 c. 

3. Bordovskaya, N.V. Psychology and Pedagogy: Textbook for high 

schools. The third generation standard / N.V. Bordovskaya, S.I. Rosem .. - 

St. Petersburg .: Peter, 2013. - 624 c. 

4. Stolyarenko, L.D. Pedagogy in questions and answers: Textbook / L.D. 

Stolyarenko. - Moscow: Prospekt, 2016. - 160 c. 

5. Shipilina, L.A. Methodology and methods of psychological and 

pedagogical research: A manual for graduate students and undergraduates 

in the direction of "Pedagogy" / L.A. Shipilina. - Moscow: Flinta, 2013. - 

208 c. 

6. Problems of biology and biological education in pedagogical 

universities: materials of the 9th All-Russian Scientific and Practical 

Conference. with international participation (Novosibirsk, March 26-27, 

2015) / [rare: AV Sakharov, LA Ishigenova, OB Makarova]; Novosib. 

state. ped. un-t. - Novosibirsk: NGPU, 2015. - 160 p. 

7. Methods of teaching biology: a textbook for students. supreme. training. 

institutions / [MAYakunchev, ONVolkova, ONAksenova, etc.]; Ed. M.A. 

Yakunchev. - M.: Publishing Center "Academy", 2008. - 320 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Biology of reproduction of animals 

Code BRZh -2303 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 3 

Quantity of the credits 4 credits, ECTS - 7 

Name of teachers Prokopov K.P. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose To familiarize the undergraduates with the patterns of reproduction and 

development of organisms as the fundamental basis of life processes. 

Course prerequisites Zoology of invertebrates, zoology of vertebrates, embryology, cytology, 

histology, genetics 

Summary of a course Biology of reproduction of invertebrate animals. The subject, a brief 

history, modern lines of discipline. Stages of embryonic development of 

unicellular and multicellular animals, methods and types of crushing, 

gastrulation, bookmarking of axial organs, patterns of individual 

development of animals. Methods of reproduction. Biology of 

reproduction of chordates. 

Form of total control 3 semester exam 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: basic concepts, terms and definitions of reproduction biology, features of 

the ontogeny of organisms of different taxonomic groups. 

be able to:  characterize the features of the ontogeny of organisms of different 

taxa, the causes of anomalies in their development. 

own skills:  possession of basic ideas about the basic laws of the ontogeny of 

organisms of different taxonomic groups, modern achievements in the biology of 

reproduction. 

compentences: 
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- demonstrate environmental literacy and use basic knowledge in the field of 

biology in life situations; understand the social significance and be able to predict 

the consequences of their professional activities; 

- use methods of obtaining and working with embryonic objects. 

The recommended literature 

 

1. Zelenevsky, NV Anatomy and physiology of animals / N.V. 

Zelenevsky, A.P. Vasiliev, L.K. Loginova. - Moscow: Academy, 2010. - 

464 c. 

2. Dauda, TA Zoology of Invertebrates. Textbook / Т.А. Dauda, A.G. 

Koshchaev. - M .: Lan, 2015. - 208 c. 

3. Dauda, TA Zoology of vertebrates. Textbook / Т.А. Dauda, A.G. 

Koshchaev. - Moscow: Gostekhizdat, 2014. - 224 c. 

4. Bogdanov II Geoecology with the basics of biogeography: Textbook. 

allowance. 2 nd ed., Sr. M: Flint, 2011. 210 pp. 

5. Chernov YI Ecology and biogeography. / I. I. Chernov - M .: KMC. 

2008. - 580 s. 

6. Korobkin VI, Peredelsky LV Ecology; Phoenix - Moscow, 2013. - 608 

c. 

7. Puchkovsky SV Biology: Textbook. Allowance. 2 nd ed., Ext. Izhevsk. 

2011. 297 with. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Comparative morphology and evolutionary development of animals 

Code SMiERZh -2304 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 3 

Quantity of the credits 4 credits, ECTS - 7 

Name of teachers Prokopov K.P. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose The study of the morphology, physiology, ecology and distribution of 

animals in the biosphere and human life. 

Course prerequisites Ecology, zoology of invertebrates, zoology of vertebrates 

Summary of a course Comparative anatomy and morphology of animals, a science that studies 

the patterns of structure and development of organs and their systems by 

comparing animals in different systematic groups. Comparison of the 

structure of organs in connection with their functions makes it possible to 

understand adaptations to the conditions of existence of animal organisms 

as integral systems, as well as the origin and pathways of the evolution of 

various groups of animals. Comparative anatomy and morphology of 

animals are divided into organology, architectonics and the doctrine of the 

morphological patterns of evolution. 

Form of total control 3 semester exam 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: on the unity and diversity of the animal kingdom, the levels of biological 

organization, the features of the structure and functioning of the basic systems of 

animal organs, the principles of system organization, the differentiation and 

integration of the functions of organisms; 

be able to:  orient in the morphological and species diversity of animals, 

including rare and endangered species and groups, in the methodology of animal 
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taxonomy, the main directions of evolution and the morphophysiological 

organization of the major taxa; 

own skills:  the use of methods of varying complexity in the study of 

representatives of the animal world; 

compentences: determining the taxonomic affiliation of animals, cameral 

processing of zoological material, working with light microscopes, sketching and 

recording the results of work; apply knowledge in solving scientific and practical 

problems, actively promote and participate in the conservation of biodiversity. 

The recommended literature 

 

1. Zelenevsky, NV Anatomy and physiology of animals / N.V. 

Zelenevsky, A.P. Vasiliev, L.K. Loginova. - Moscow: Academy, 2010. - 

464 c. 

2. Dauda, TA Zoology of Invertebrates. Textbook / Т.А. Dauda, A.G. 

Koshchaev. - M .: Lan, 2015. - 208 c. 

3. Dauda, TA Zoology of vertebrates. Textbook / Т.А. Dauda, A.G. 

Koshchaev. - Moscow: Gostekhizdat, 2014. - 224 c. 

4. Bogdanov II Geoecology with the basics of biogeography: Textbook. 

allowance. 2 nd ed., Sr. M: Flint, 2011. 210 pp. 

5. Chernov YI Ecology and biogeography. / I. I. Chernov - M .: KMC. 

2008. - 580 s. 

6. Korobkin VI, Peredelsky LV Ecology; Phoenix - Moscow, 2013. - 608 

c. 

7. Puchkovsky SV Biology: Textbook. Allowance. 2 nd ed., Ext. Izhevsk. 

2011. 297 with. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Theoretical Biology 

Code TB -2305 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 3 

Quantity of the credits 4 credits, according to ECTS - 7 

Name of teachers Igisinova Zh.T. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose To give the undergraduates an idea about the subjects and features of 

theoretical biology, the basics of the theoretical approach to biological 

phenomena and processes; acquaint with the basic laws and axioms of 

theoretical biology; acquaint with the theoretical methods of biology. 

Course prerequisites History and methodology of biology, cell biology 

Summary of a course Modern approaches in studying the structure and function of subcellular 

organelles of bacterial, plant and animal cells. Basic molecular-

biochemical mechanisms of living cell processes. Basic provisions and 

laws of theoretical biology. Thermodynamics and biological physics, the 

law of ontogenetic aging and renewal. The laws of theoretical biology 

(Drish law, Morgan-Efrussie law, etc.). 

Form of total control 3 semester exam 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: subject and features of theoretical biology, the basis of the 

theoretical approach to biological phenomena and processes; 

be able to:  establish relationships between a wide range of biological phenomena 



 

П ВКГУ 011-15 

and facts, applying these fundamental principles and solve a wide range of 

biological problems and participate in solving implicit and unresolved problems; 

own skills:  use of the basic laws of theoretical biology; 

compentences: understanding of the general structure of discipline and 

connections between its elements, contextualize (interpret) and interpret new 

information in the field of biological sciences and demonstrate an understanding 

of the formation of theories and the use of methods of critical analysis. 

The recommended literature 

 

1. Bauer, E.S. Theoretical Biology / E.S. Bauer; Comp. and approx. Yu.P. 

Golikova; Ingress. Art. M.E. Bauer. - SPb .: Rostock, 2013. - 352 c. 

2. Bryukhanov, A.L. Molecular microbiology: Textbook for high schools / 

A.L. Bryukhanov, K.V. Rybak, A.I. Netrusov. - Moscow: MSU, 2012. - 

480 c. 

3. Zhumabekova B.K. Biogeocenology: Textbook. - Pavlodar: PSPI, 2011. 

- 237 pages. 

4. Korobkin VI, Peredelsky LV Ecology; Phoenix - Moscow, 2013. - 608 

c. 

5. Puchkovsky SV Biology: Textbook. Allowance. 2 nd ed., Ext. Izhevsk. 

2011. 297 with. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 

 

Name History and methodology of biology 

Code IMB-2306 

Type PS SC 

Level of course/ dicipline magistracy 

Year of Education 2018-2019 

Semester of Education 3 

Quantity of the credits 3 credits, according to ECTS - 5 

Name of teachers Shariphanova A.S. 

Academic degree and title candidate of biological sciences, associate professor of the department of 

biology 

Course purpose Introduction of undergraduates with the methodology and history of 

biology, the planning of biological research, the achievements of 

biological research. The content of the course examines the historical 

development of biological research, methods, scope, features and 

significance. 

Course prerequisites Introduction to biology, cytology, botany, zoology, anatomy, physiology, 

microbiology and other biological sciences 

Summary of a course Initial ideas about living nature and the first attempts at scientific 

generalizations. Biological representations in antiquity. Knowledge of 

wildlife in the early slave states of Asia and the Eastern Mediterranean. 

Biological representations in ancient India and China. Biology in ancient 

Greece and ancient Rome. Biology in the Middle Ages. The Renaissance 

and the revolution in ideology and natural science. Development of 

botanical research. Attempts to classify plants in the 16th century. 

Systematics and morphology of plants in the XVII century. Development 

of microscopic anatomy of plants in the XVII century. The origin of plant 

physiology. Development of zoological research. Descriptions and 

attempts to classify animals in the XVI - XVII centuries. Zoological 

research in the XVIII century. Study of fossil organisms. Development of 

research on anatomy, physiology, comparative anatomy and embryology 

of animals. Anatomy of animals and humans in the XVI - XVII centuries. 
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Microscopic anatomy and the study of protozoa. Physiology in the XVIII 

century. The formation of comparative anatomy. Embryology of animals. 

The dominance of the metaphysical worldview in the natural sciences of 

the XVII - XVIII centuries. The achievements of biology XVII - XVIII 

centuries. 

Form of total control 3 semester exam 

Competence As a results of the study, master students have to: 

 know: historical formation of the concepts of the apparatus of scientific and 

practical biology; history of biological research, the basis of scientific 

organization and conduct; 

be able to:  plan and conduct biological research using its basic methods; 

own skills:   conducting research in biology. 

compentences:  discipline is aimed at the formation of professional, research 

competencies. The master understands the ways of development and prospects 

for the preservation of civilization, the connection between geopolitical and 

biospheric processes, shows an active life position using professional knowledge 

The recommended literature 

 

1. Gorelov, NA Methodology of scientific research [Electronic resource]: 

a textbook for undergraduate and graduate students / NA Gorelov, DV 

Kruglov. - M.: Yurayt Publishing House, 2016. - 290 s 

2. History and methodology of biology: Textbook. allowance / AltU; 

[comp. NV Ovcharova, TA Terekhina]. - Barnaul: Publishing House of 

Altai State University, 2014. - 230 p. 

3. Kanke, V.A. History, Philosophy and Methodology of Natural 

Sciences: A Textbook for Masters / V.А. Kanke. - Lyubertsy: Yurayt, 

2016. - 505 c. 

4. Frolov IT Essays on the methodology of biological research system of 

methods of biology / IT Frolov. - Moscow: Publishing house LCI, 2013. - 

288 p. 

5. Bagdasaryan, N.G. History, Philosophy and Methodology of Science 

and Technology: A Textbook and a Workshop for Bachelor and Master's 

Degree / N.G. Bagdasaryan, V.G. Gorokhov, A.P. Nazaretyan. - 

Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 383 c. 

6. Voronkov, Yu.S. History and methodology of science: Textbook for 

undergraduate and graduate students / Yu.S. Voronkov, A.N. Bear, J.V. 

Umanskaya. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 489 c. 

7. Hess R. the Choice of philosophy 25 books / Hess R. - New Humanities 

"Rouhani gear". 100 new textbooks in the Kazakh language. - Astana: 

National translation Bureau., 2018. - 360 p. 

Teaching methods Verbal, visual, part-search, research. 

Assessment methods/form Oral interrogation, written interview, report protection, testing, individual 

assignment 

Training language Russian, Kazakh 

Condition (requirement) for 

training of specialty (step) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory work, practical 

exercises), successfully pass the exam. 
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