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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Биология және жаратылыстану», «Биология және география» 

траекториялары бойынша жалпы білім беретін пәндер  

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: 

«Биология и естествознание», «Биология и география» 

Сomprehensive disciplines for educational trajectories «Biology and natural science», 

«Biology and geography» 

1. 

ЕЕN-2101 

ОЕР-2101 

BЕЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN- 2101 

OBZh- 2101 

LSB- 2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credits 

«Биология және жаратылыстану», «Биология және география» траекториялары 

бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Биология и естествознание», 

«Биология и география»,  

Basic disciplines for educational trajectories «Biology and natural science», «Biology and 

geography» 

2. 

BK-1202 

VB-1202 

IB-1202 

Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to Biology 
5 

LT-1202 

LYа-1202 

LL-1202 

Латын тілі 

Латинский язык 

Latin language 

3. 

OАМ-1203 

АМR-1203 

АМР-1203 

Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы 

Анатомия и морфология растений 

Anatomy and morphology of plants 
6 

KB-1203 

SB-1203 

SB-1203 

Құрылымдық ботаника 

Структурная ботаника 

Structural Botany 

4. 
ZhUB-1204 

BKT-1204 

Жасуша мен ұлпа биологиясы 

Биология клеток и тканей 
7 
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BCT-1204 Biology of cells and tissues 

CG-1204 

CG-1204 

CH-1204 

Цитология және гистология 

Цитология и гистология 

Cytology and histology 

5. 

OZ-1205 

ZB-1205 

ZI-1205 

Омыртқасыздар зоологиясы 

Зоология беспозвоночных 

Zoology of invertebrates 
5 

OZEN-1205 

ZBOE-1205 

ZIBE-1205 

Омыртқасыздар зоологиясы экология негіздерімен  

Зоология беспозвоночных с основами экологии  

Zoology of invertebrates with bases of ecology 

6. 

OZ-2206 

ZP-2206 

ZV-2206 

Омыртқалылар зоологиясы 

Зоология позвоночных 

Zoology of vertebrates 
5 

ZhOE-2206 

EZhR-2206 

EAP-2206 

Жануарлар және өсімдіктер экологиясы  

Экология животных и растений  

Ecology of animals and plants 

7. 

TZhSOS-

2207 

SNVR-2207 

SLHP-2207 

Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер 

систематикасы 

Систематика низших и высших растений 

Systematics of lower and higher plants 4 

FOK-2207 

FZR-2207 

PPP-2207 

Фитопатология және өсімдіктерді қорғау 

Фитопатология и защита растений 

Phytopathology and plant protection 

8 

AAF-3208 

AFCh-3208 

HAP-3208 

Адам анатомиясы және физиологиясы 

Анатомия и физиология человека 

Human’s Anatomy and Physiology 
5 

AARF-3208 

ARFCh-3208 

ARPH-3208 

Адам анатомиясы мен реттеушілік физиологиясы 

Анатомия и регуляционая физиология человека 

Anatomy and regulatory physiology of the human  

9. 

Gen-3209 

Gen-3209 

Gen-3209 

Генетика 

Генетика  

Genetics 
8 

GSN-3209 

GOS-3209 

GBB-3209 

Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with basics of breeding 

10. 

ShKOR-

3210 

RVKO-3210 

RSEKА-

3210 

Шығыс Қазақстан облысының ресурстануы 

Ресурсоведение Восточно-Казахстанской области 

The resource studies of East Kazakhstan region 

5 Din-3210 

Rel-3210 

RS-3210 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies  

ММ – 3210 

ММ -3210 

ММ - 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11. 

MBSKB-

3211 

SKOShK-

3211 

SCEShC-

3211 

Мектептегі биология сабақтарындағы критериалды 

бағалау жүйесі 

Система критериального оценивания в школьном 

курсе биологии 

The system of criterial evaluation in the school course 

of biology 

5 



 

5 

 

KSZhP-3211 

MOS-3211 

MPC-3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  

ММ – 3211 

ММ -3211 

ММ - 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12. 

BZhGBO-

3212 

MOPDSh-

3212 

MOPAS-

3212 

Биология және жаратылыстану ғылымдары 

бойынша оқушылардың жобалық жұмыстарын 

ұйымдастыру әдістемесі  

Методика организации проектной деятельности 

школьников в области биологии и естествознания  

Methods of organization of project activities of 

students in the field of biology and natural science  

5 
KKSZhK-

3212 

POPDA-

3212 

LBPAA-

3212 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности 

и антикоррупционной культуры  

Legal basics of professional activity and anti-

corruptional culture 

ММ – 3212 

ММ -3212 

ММ - 3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Биология және жаратылыстану», «Биология және география» 

траекториялары бойынша кәсіптік пәндері  

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Биология и 

естествознание», «Биология и география» 

Profile disciplines for educational trajectories: 

«Biology and  natural science», «Biology and geography» 

13. 

KZGT-4313 

KSE-4313 

CMNS-4313 

Қазіргі заманғы ғылым тұжырымдамасы 

Концепция современного естествознания 

The concept of modern natural science 
5 

ОАE-4313 

EOM-4313 

EOW-4313 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

Evolution of organic world 

14. 

BOShN-

4314 

BOR-4314 

BBPG-4314 

Биотехнология өсімдік шаруашылық негіздерімен 

Биотехнология с основами растениеводства 

Biotechnology with basics of plant growing 

5 MOIKN-

4314 

IOKKR-

4314 

IGBCP-4314 

Мәдени өсімдіктердің интродукциясы және 

карантин негіздері 

Интродукция и основы карантина культурных 

растений 

Introduction and quarantine basis of cultivated plants 

15. 

BВ-4315 

ВB-4315 

BВ-4315 

Биофизика және бионика 

Биофизика и бионика 

Biophysics and bionics 
5 

OEBВ-4315 

EOSh-4315 

EES-4315 

Оқушыларға экологиялық білім беру 

Экологическое образование школьников 

Environmental education of schoolchildren 

16.  

ZhOA-4316 

MPE-4316 

MTS-4316 

Жаратылыстануды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания естествознания 

The method of teaching science  
5 
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ZhGOA-

4316 

МPGЕ-4316 

MTGNS-

4316 

Жаратылыстану және географияны оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания географии и 

естествознания 

Methods of teaching geography and natural science  

17. 

AN-4317 

ОA-4317 

BAC-4317 

Агрохимия негіздері 

Основы агрохимии 

Bases of agricultural chemistries 

6 
KBShN-

4317 

РВОZ-4317 

ABBSS-

4317 

Қолданбалы биология жер шаруашылығы 

негіздерімен 

Прикладная биология с основами земледелия 

Applied biology with basics of soil science 

18. 

Biog-4318 

Biog-4318 

Biog-4318 

Биогеография 

Биогеография  

Biogeography  
5 

KFG-4318 

FGK-4318 

PGK-4318 

Казахстанның физикалық географиясы  

Физическая география Казахстана 

Physical geography of Kazakhstan 

19. 

ZhТG-4319 

NZ-4319 

SE-4319 

Жер туралы ғылым 

Наука о Земле 

Sciеnce on Earth 

5 
EASG-4319 

ESPG-4319 

ESPG-4319 

Экономикалық, әлеуметтік, саясаттық география 

Экономическая, социальная, политическая 

география 

Economic, social and political of geography 

 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 
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Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных и 

финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления 

и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and instrumental 

support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of economic 

knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make 

optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the student 

will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization of 

business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта мектеп 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Философия 

Философия 

Philosophy 
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Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, стратегиялар, 

тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде 

шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы, 

теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», «устойчивое 

развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов антропогенного 

загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого развития природы и 

общества; рассмотрение экологической политики Республики Казахстан, глобального 

партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии вредных 

и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; концепциях, 

стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural resources 

and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 
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problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Органикалық әлемнің эволюциясы, Жер туралы ғылым 

Эволюция органического мира, наука о Земле 

Evolution of organic world, science on Earth 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету негіздері. 

Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше 

жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру жағдайында 

адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жоюдың бірыңғай 

мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар және олардың 

зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 
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Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание человека 

в автономных условиях существования. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства массового поражения и их 

поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in emergency 

situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; state system 

of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-made 

nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense capability. 

Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging factors, 

measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
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Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to Biology 

Мақсаты: Биологиялық үрдістер бағынатын жалпы заңдылықтармен, тірі 

ағзалардың құрылымы, қызметі, өсіп-жетілуі, шығу тегі, эволюциясы мен жер бетінде 

таралуымен, ағзалардың классификациясымен, түрлердің пайда болуымен және табиғи 

бірлестіктері жәйлі білім қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Тірі ағзалардың ұйымдасу деңгейлері. Тіршіліктің пайда болуы 

және негізгі түрлері. Тірі ағзалардың құрылысы, жеке дамуы, экологиясы. Экологиялық 

жүйелердің құрылымы және қызметі. Биологияның ғылыми принциптері мен экологиялық 

түсінік. Адамның шығу тегі. Антропология. Биосфера және ноосфера. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биология ғылымының пайда болуы мен қалыптасу тарихын салыстыру; 

2) биология ғылымдарының әдіснамалық аспектілерін жалпылау;  

3) өмірдің шығу тегі мен эволюциясының негізгі концепцияларын түсіндіру (соның 

ішінде адам); 

4) алынған теориялық білімді тәжірибеде және эксперименталды зерттеулерде 

қолдану;  

5) аралас пәндер мен арнайы курстардан өту кезінде алған білімдерін пайдалану;  

6) микроскопиялық техниканы, өлшеу аспаптарын пайдалану;  

7) біздің планетамыз бойынша өмірдің орналасу заңдылықтарын түсіну; 

8) тірі организмдердің морфологиясы мен анатомиясын (препараттау) және 

экологиясын зерттеу әдістері мен тәсілдерін бағалау. 

 

Целью дисциплины «Введение в биологию» является формирование знаний об 

общих закономерностях развития живой природы. 

Содержание курса: основные этапы организации живых систем; понятия в 

биологической науке; основные формы жизни; учит пользоваться биологической 

терминологией; учит студентов грамотному восприятию практических проблем, 

связанных с биологией; дает знания студентов о строении, жизнедеятельности, 

индивидуальном и историческом развитии, а также экологии изучаемых в школе царств 

живой природы и человека; о структуре и функционировании экологических систем, об 

изменении их под влиянием природных факторов и деятельности человека; формирует 

ценностные ориентации мировоззренческого уровня, отражающие объективную 

целостность и ценность природы, а также ориентации поведения в природе; ответственное 

отношение к природе и готовность к активным действиям по ее охране на основе 

экологических знаний; знакомит с научными принципами биологического и 

экологического познания (причинностью, системностью, историзмом), научить видеть их 

истоки, развить умение выдвигать и решать проблемы, планировать и ставить наблюдения 

и эксперименты; развивает у студентов логику мышления при обобщении и 

систематизации, имеющихся биологических и экологических знаний; необходимые для 

профессиональной ориентации в прикладных областях биологии.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) сравнивать историю возникновения и становления науки биология; основные 

понятия биологии;  

2) обобщать методологические аспекты биологических наук;  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80
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3) интерпретировать основные концепции происхождения и эволюции жизни (в т.ч. 

и человека); 

4) использовать полученные теоретические знания на практике и в 

экспериментальных исследованиях;  

5) использовать полученные знания при прохождении смежных дисциплин и 

специальных курсов;  

6) пользоваться микроскопической техникой, измерительными приборами;  

7) разбираться в закономерностях расселения жизни по нашей планете; 

8) оценивать методы и приемы для изучения морфологии и анатомии 

(препарирование) и экологии живых организмов. 

 

The goal of the discipline "Introduction to biology" is to give students knowledge about 

the general laws of the development of wildlife. 

Course content reveals the main stages of the organization of living systems; introduces 

students to the basic concepts in biological science; studies the basic forms of life; teaches the use 

of biological terminology; teaches students the correct perception of practical problems related to 

biology; gives students knowledge about the structure, life, individual and historical development, 

as well as ecology studied in the school of the kingdoms of nature and man; the structure and 

functioning of ecological systems, changing them under the influence of natural factors and 

human activity; forms the value orientation of the ideological level, reflecting the objective the 

integrity and value of nature, as well as orientation behavior in nature; a responsible attitude to 

nature and the willingness to take action for conservation based on ecological knowledge; 

introduces scientific principles of biological and ecological knowledge (causality, consistency, a 

historicism), to learn to see their origins, to develop the ability to propose and solve problems, to 

plan and to make observations and experiments; develops students ' logic of thinking in the 

generalization and systematization of available biological and environmental knowledge; 

necessary for professional orientation in the applied fields of biology. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to compare the history of the origin and formation of science biology; basic concepts of 

biology;  

2) to summarize the methodological aspects of biological Sciences;  

3) to interpret the basic concepts of the origin and evolution of life (including human); 

4) to use the obtained theoretical knowledge in practice and in experimental studies;  

5) use the knowledge gained in the passage of related disciplines and special courses;  

6) the use of microscopic equipment, measuring devices;  

7) to understand the laws of the settlement of life on our planet; 

8) evaluate methods and techniques for the study of morphology and anatomy (dissection) 

and ecology of living organisms. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Биология (мектеп бағдарламасы) 

Биология (школьный курс) 

Biology (School courses) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы, микробиология және 

вирусология, генетика, қазіргі жаратылыстану концепциясы, Жер туралы ғылымдар 

Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, микробиология и вирусология, 

генетика, концепция современного естествознания, наука о Земле 

Zoology of invertebrates, zoology of vertebrates, microbiology and virology, genetics, 

concepts of modern natural science, science about the Earth 

 

 

Латын тілі 

Латинский язык 

Latin language 

Латын тілі -биологиялық терминдер мен атаулардың халықаралық тілі. 
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Мақсаты, теориялық курсты оқу барысындағы пән, университет жағдайында оқудың 

тілді меңгеру. Латын тілі -биологиялық терминдер мен атаулардың халықаралық тілі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биологиялық терминдерді қалыптастыратын лексикалық және грамматикалық 

элементтерді сипаттау - негізгі зоологиялық, ботаникалық және микробиологиялық; 

2) сөздікпен жұмыс істеу кезінде қорытынды жасау; 

3) өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің барлық жүйелі топтарының атауларын 

грамматикалық талдау; 

4) латын және латын терминдері тілінде сөйлесу;  

5) биологиялық номенклатураларды түсіну үшін қажетті грамматикалық материалда 

еркін бағдарлану. 

 

Латинский язык – международный язык терминологии и названии по биологии. 

Цель изучения дисциплины, предмет изучения теоретического курса, процесс 

овладевания языком в условиях обучения в университете (овладение речью: письмом, 

чтением, слушанием, говорением).  

Содержание курса: История. Латынь в Новое время. Лингвистическая 

характеристика. Фонетика. Морфология. Глагол. Синтаксис. Стилистика. Латинский язык 

в биологии. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать лексические и грамматические элементы, которые формируют 

биологические термины – преимущественно зоологические, ботанические и 

микробиологические; 

2) делать вывод при работе со словарем; 

3) делать грамматический разбор названий всех систематических групп 

растительного и животного мира; 

4) общаться на языке латинских и латинизированных терминов;  

5) свободно ориентироваться в грамматическом материале, необходимом для 

понимания биологических номенклатур. 

 

Latin is considered as an international language or language of terminology and biology. 

The purpose of the discipline is the subject matter of the theoretical course, the process of 

language acquisition in a study at the university (language acquisition: reading, writing, listening, 

speaking). 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe lexical and grammatical elements that form biological terms – mainly 

Zoological, Botanical and microbiological; 

2) make a conclusion when working with the dictionary; 

3) make grammatical analysis of the names of all systematic groups of flora and fauna; 

4) to communicate in the language of Latin and Latinized terms;  

5) be fluent in the grammatical material necessary for the understanding of biological 

nomenclatures. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Шет тілі (мектеп бағдарламасы) 

Иностранный язык (школьный курс) 

Foreign language (School courses) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Омыртқасыздар зоологиясы экология негіздерімен, омыртқалылар зоологиясы 

Зоология беспозвоночных с основами экологии, зоология позвоночных 

Zoology of invertebrates with bases of ecology, zoology of vertebrates 

 

 

Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы 

Анатомия и морфология растений 

Anatomy and morphology of plants 
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Мақсаты – болашақ мамандарға өсімдіктердің вегетативтік және генеративті 

мүшелерінің анатомиялық, морфологиялық құрылыс ерекшеліктері мен классификациялау 

жүйесінің принциптері және систематика туралы білімді қалыптастырып, тіршілік 

әрекетіне сипаттама жасауды үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қарастырады: Өсімдік анатомиясы, 

морфологиясы және систематика курсының пәні және әдістері. Өсімдіктердің 

құрылымдық деңгейі, өсімдік жасушасының құрылымы, ұлпалардың жіктелуі және 

олардың атқаратын қызметіне сәйкес сипаттамасы. Өсімдіктің вегетативтік және 

генеративті мүшелерінің анатомиялық және морфологиялық құрылысы. Өсімдіктер көбеюі 

туралы жалпы мағлұмат. Таралу ерекшеліктері, өкілдері, экологиясы, филогенезі және 

эволюциялық дамуы мен халық шаруашылығындағы маңызы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық құрылымының ерекшеліктерін, 

олардың жасушалары мен тіндерін, ағзалардың онтогенетикалық және маусымдық 

өзгерістерін, көбею және қоныстандыру тәсілдерін сипаттау; 

2) өсімдіктердің анатомиялық, морфологиялық және жүйелі ерекшеліктерін 

ажырату; 

3) микроскоппен және басқа да үлкейткіш құрылғылармен жұмыс істеу;  

4) білім беру саласында және биология саласында зерттеу есептерін қою және шешу 

үшін жүйелендірілген теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) өсімдіктерді анықтау әдістемесін, өсімдіктерді морфологиялық сипаттау 

әдістемесін меңгеру;  

6) жалпы орта білім беретін және арнайы оқу орындарында оқытуды, оқушылармен 

сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастыру мен жүзеге асыруды, жаратылыстану, 

Биология және экология саласында ағартушылық қызметті жүзеге асыруды ажыратуға; 

 

Цель курса – формирование у будущих специалистов знаний об анатомическом, 

морфологическом строениии генеративных и вегетативных органов, научить дать 

описание об особенностях жизнедеятельности растительного организма.  

Содержание дисциплины: предмет и методы курса морфологии, анатомии растений. 

Уровни структурной организации растений, особенности строения растительной клетки, 

классификация тканей и их характеристика. Анатомическое и морфологическое  строение 

вегетативных и генеративных  органов растений. Общие сведения о размножении 

растений. Особенности распространения, представители, экология, филогенез, 

эволюционное развитие и значения в народном хозяйстве. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать особенности анатомического и морфологического строения растений, 

их клеток и тканей, онтогенетических и сезонных изменений органов, способы 

размножения и расселения; 

2) различать анатомические, морфологические и систематические особенности 

растений; изготовить временные препараты различных тканей и органов растений; 

3) работать с микроскопом и другими увеличительными устройствами;  

4) использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в сфере образования и области биологии; 

5) владеть методикой определения растений, методикой морфологического 

описания растений;  

6) различать преподавание в средних общеобразовательных и специальных учебных 

заведениях, организации и осуществления внеклассных форм работы со школьниками, 

осуществления просветительской деятельности в области естествознания, биологии и 

экологии. 

 

The goal of the course is to form future specialists' knowledge of the anatomical, 

morphological structure of generative and vegetative organs, to teach to describe the 

characteristics of the vital activity of the plant organism. 
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The content of the discipline: the subject and methods of the course of morphology, 

anatomy of plants. The levels of the structural organization of plants, especially the structure of 

the plant cell, the classification of tissues and their characteristics. Anatomical and morphological 

structure of the vegetative and generative organs of plants. General information about the 

reproduction of plants. Lower plants. Systematics of higher plants. Features of distribution, 

representatives, ecology, phylogenesis, evolutionary development and importance in the national 

economy. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the features of the anatomical and morphological structure of plants, their cells 

and tissues, ontogenetic and seasonal changes in organs, methods of reproduction and 

resettlement; 

2) to distinguish anatomical, morphological and systematic features of plants; to make 

temporary preparations of various tissues and organs of plants; 

3) work with microscope and other magnifying devices;  

4) to use systematic theoretical and practical knowledge for setting and solving research 

problems in the field of education and biology; 

5) to know the method of determining plants, the method of morphological description of 

plants;  

6) distinguish between teaching in secondary and special educational institutions, the 

organization and implementation of extra-curricular forms of work with students, the 

implementation of educational activities in the field of natural science, biology and ecology.The 

discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Генетика, қазіргі жаратылыстану концепциясы 

Генетика, концепция современного естествознания 

Genetics, concepts of modern natural science 

 

 

Құрылымдық ботаника 

Структурная ботаника 

Structural Botany  

Мақсаты – өсімдіктердің структуралық құрылыс ерекшеліктері мен 

классификациялау жүйесінің принциптері туралы білімді қалыптастырып, тіршілік 

әрекетіне сипаттама жасауды үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қарастырады: Өсімдіктердің құрылымдық 

деңгейі, өсімдік жасушасының құрылымы, ұлпалардың жіктелуі және олардың атқаратын 

қызметіне сәйкес сипаттамасы. Өсімдіктің вегетативтік және генеративті мүшелерінің 

анатомиялық және морфологиялық құрылысы. Өсімдіктер көбеюі туралы жалпы мағлұмат. 

Таралу ерекшеліктері, өкілдері, экологиясы, филогенезі және эволюциялық дамуы мен 

халық шаруашылығындағы маңызы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық құрылымының ерекшеліктерін, 

олардың жасушалары мен тіндерін, ағзалардың онтогенетикалық және маусымдық 

өзгерістерін, көбею және қоныстандыру тәсілдерін сипаттау; 

2) өсімдіктердің анатомиялық, морфологиялық ерекшеліктерін ажырата білу;  

3) өсімдіктердің әртүрлі ұлпалары мен мүшелерінің уақытша препараттарын 

дайындау;  

4) микроскоппен және басқа да үлкейткіш құрылғылармен жұмыс істеу;  

5) білім беру саласында және биология саласында зерттеу есептерін қою және шешу 

үшін жүйелендірілген теориялық және практикалық білімді қолдану; 
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6) өсімдіктерді анықтау әдістемесін, өсімдіктерді морфологиялық сипаттау 

әдістемесін таңдау;  

7) жалпы орта білім беретін және арнайы оқу орындарында оқытуды, оқушылармен 

сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастыруды және жүзеге асыруды, жаратылыстану, 

биология және экология саласында ағартушылық қызметті жүзеге асыруды таңдай алады. 

 

Цель курса – формирование знаний о структурном строениии генеративных и 

вегетативных органов растений, научить дать описание об особенностях 

жизнедеятельности растительного организма.  

Содержание дисциплины: Уровни структурной организации растений, особенности 

строения растительной клетки, классификация тканей и их характеристика. 

Анатомическое и морфологическое  строение вегетативных и генеративных  органов 

растений. Общие сведения о размножении растений. Особенности распространения, 

представители, экология, филогенез, эволюционное развитие и значения в народном 

хозяйстве. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать особенности анатомического и морфологического строения растений, 

их клеток и тканей, онтогенетических и сезонных изменений органов, способы 

размножения и расселения; 

2) различать анатомические, морфологические особенности растений;  

3) изготовить временные препараты различных тканей и органов растений;  

4) работать с микроскопом и другими увеличительными устройствами;  

5) использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в сфере образования и области биологии; 

6) выбирать методику определения растений, методику морфологического описания 

растений;  

7) применять знания в преподавании в средних общеобразовательных и специальных 

учебных заведениях, организации и осуществления внеклассных форм работы со 

школьниками, осуществления просветительской деятельности в области естествознания, 

биологии и экологии. 

 

The goal of the structure of generative and vegetative organs in plants, to teach to describe 

the characteristics of the vital activity of the plant organism. 

The content of the discipline: the subject and methods of the course of morphology, 

anatomy of plants. The levels of the structural organization of plants, especially the structure of 

the plant cell, the classification of tissues and their characteristics. Anatomical and morphological 

structure of the vegetative and generative organs of plants. General information about the 

reproduction of plants. Lower plants. Systematics of higher plants. Features of distribution, 

representatives, ecology, phylogenesis, evolutionary development and importance in the national 

economy. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the features of the anatomical and morphological structure of plants, their cells 

and tissues, ontogenetic and seasonal changes in organs, methods of reproduction and 

resettlement; 

2) to distinguish anatomical and morphological features of plants;  

3) to make temporary preparations of various tissues and organs of plants;  

4) work with microscope and other magnifying devices;  

5) to use systematic theoretical and practical knowledge for setting and solving research 

problems in the field of education and biology; 

6) choose the method of determining the plants, the method of morphological description 

of plants;  

7) to choose teaching in secondary General education and special educational institutions, 

organization and implementation of extra-curricular forms of work with schoolchildren, 

implementation of educational activities in the field of natural science, biology and ecology. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
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Мектеп курстар: биология, химия 

Школьные курсы: биология, химия 

School courses: biology, chemistry 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Генетика селекция негіздерімен, төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер 

систематикасы 

Генетика с основами селекции, систематика низших и высших растений 

Genetics with basics of breeding, Systematics of lower and higher plants 

 

 

Жасуша мен ұлпа биологиясы 

Биология клеток и тканей 

Biology of cells and tissues 
Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: жасушаларда, ұлпаларда, мүшелерде болатын 

құрылымдық және функционалдық өзгерістердің мәнін түсіну және оларды мектепте 

биологиялық білім берудің жаңартылған мазмұнының мақсаттары мен міндеттерін шешу 

үшін қажетті деңгейде меңгеру және мамандық бойынша одан әрі оқуды жалғастыру үшін 

ұйымның жасушалық, ұлпалық және орган деңгейлерінде тірі организмдердің құрылысы, 

дамуының және қызмет етуінің жалпы заңдылықтары туралы жүйелі білімді 

қалыптастыру. 

Мазмұны: жасуша туралы ілім, клетканың теориясының негіздері мен мәні, 

клетканы зерттеу әдістері мен заманауи клеткалық биологияның жетістіктері; клеткалық 

органеллалардың құрылымы мен қызметтері, жасушалардың құрылысы, химиялық ұйымы 

мен физиологиялық функциялары мен жасушалардың және жасушаішілік құрылымдардың 

арасындағы өзара байланыс; клетканың энергиямен қамтамасыз ету жүйесі, фотосинтездеу 

құрылымдарының сипаттамасы, белоксинтездеу жүйесі және клеткада өтетін негізгі 

процестер; клеткалық циклдың сипаттамасы және клеткаларды - митоз мен мейозды бөлу 

процестерінің; қалыпты және патологиядағы цитодиферлеудің молекулалық-генетикалық 

негіздері; жасушалық өлім түрлері (апоптоз және некроз). 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) болашақ биология мұғалімінің биологиялық білім беру жүйесіндегі және ғылыми 

білім берудегі курстың маңыздылығын, рөлі мен орнын байланыстыру; 

2) биологияның мектеп курсында білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес 

цитология, гистология және эмбриология бойынша бөлімдерді, оқу тақырыптарын талдау; 

3) тірі материяны ұйымдастырудың жасушалық деңгейіне тән жасушалар, 

жасушалық және жасушалық емес құрылымдар органоидтарының құрылымы, 

функциялары мен маңызы, және прокариоттар мен эукариоттар, өсімдіктер мен жануарлар, 

әртүрлі ұлпалар жасушаларының құрылысының нақты ерекшеліктерін қалыптастыру; 

4) жасушааралық қосылыстар мен жасушааралық сигнал берудің түрлерін айыру;  

5) жасушалық цикл, жасушалардың бөліну, жаңарту және өлуінің әртүрлі типтері, 

жыныстық жасушалардың типтері және гаметогенез процестерін және арнайы 

жабдықтарды пайдалану, микропрепараттар дайындау, микроскоппен әр түрлі 

цитологиялық және гистологиялық зерттеулерді зерттеу және жүргізу үшін 

микроскопиялық техникамен жұмыс істеуді сипаттау; 

6) тірі организмде молекулалық, жасушалық және тіндік деңгейлерде болатын 

процестердің физикалық-химиялық мәнін бағалау; 

7) микрофотографиялардың атласына, оқулықтың суреттерімен микропрепаратқа 

салыстырмалы талдау жүргізу; 

8) жекелеген жасушалардың, тіндердің және ағзалардың құрылымы мен 

функциясының заңдылықтарын, органеллалар мен қоспалардың химиялық құрамы туралы 

деректерді талдау және оларды зат алмасу және жасушалар мен тіндердің функционалдық 

жай-күйін сипаттау үшін пайдалану; 

9) оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиетпен, электронды ресурстармен, оның ішінде 

білімді кеңейту және тереңдету, ситуациялық есептерді шешу үшін Интернет желісі 

ресурстарымен дербес жұмыс жасау; 
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10) ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу 

дағдысы, ауызша хабарламалар, баяндамалар, конспектілер, рефераттар түрінде ақпаратты 

талдау мен ұсынудың жүйелік тәсілі, материалды түрлендіру, схемалар, кестелер, 

презентациялар құруды іске асыру; 

11) өзара сыйластық және ынтымақтастық негізінде жұпта және топта жұмыс істеу 

дағдысын бағалау; 

12) жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқытуды жүзеге асыру және өзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

сыни ойлау және рефлексияға қалыптастыру. 

 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование системных знаний 

о строении, общих закономерностях развития и функционирования живых организмов на 

клеточном, тканевом и органном уровнях организации для понимания сущности 

структурных и функциональных изменений, происходящих в клетках, тканях, органах и 

овладение ими на уровне, необходимом для решения целей и задач обновленного 

содержания биологического образования в школе и продолжения дальнейшего обучения 

по специальности.  

Содержание:  

Раздел включает учение о клетке, основы и значение клеточной теории, методы 

изучения клетки и достижения современной клеточной биологии; структура и функции 

клеточных органелл, взаимосвязь между строением, химической организацией и 

физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур; система 

энергообеспечения клетки, характеристика фотосинтезирующих структур, 

белоксинтезирующая система и основные процессы, протекающие в клетке; 

характеристика клеточного цикла и процессов деления клеток - митоза и мейоза, их 

нормальное течение и патологии; молекулярно-генетические основы цитодиференцировки 

в норме и патологии; формы клеточной гибели (апоптоз и некроз). 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) связывать значимость, роль и место курса в системе биологического образования 

и в научном образовании будущего учителя биологии; 

2) анализировать разделы, учебные темы по цитологии, гистологии и эмбриологии в 

соответствии с обновленным содержанием образовательной в школьном курсе биологии; 

3) сформулировать понятийный аппарат и общие принципы строения, функции и 

значение органоидов клеток, клеточных и неклеточных структур, присущие клеточному 

уровню организации живой материи, и конкретные особенности строения клеток 

прокариот и эукариот, растений и животных, различных тканей;  

4) различать типы межклеточных соединений и межклеточной сигнализации;  

5) анализировать общие закономерности организации живой материи, присущие 

тканевому уровню организации, основные типы тканей организма, особенности их 

строения, локализацию в организме, выполняемые функции, устройство 

микроскопической техники, методику приготовления микроскопического препарата, 

микроскопическое строение клеточных и тканевых структур;  

6) оценивать физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом 

организме на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях; 

7) проводить сравнительный анализ микропрепарата с рисунками учебника, атласа 

микрофотографий; 

8) анализировать закономерности структуры и функции отдельных клеток, тканей и 

органов, данные о химическом составе органелл и включений и использовать их для 

характеристики обмена веществ и функционального состояния клеток и тканей; 

9) самостоятельно работать с учебной, научной, справочной литературой, 

электронными ресурсами, в том числе, ресурсами сети Интернет для расширения и 

углубления знаний, решения ситуационных задач; 

10) реализовать навыками работы с научной, учебно-методической и справочной 

литературой, системным подходом к анализу и представлению информации в виде устных 
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сообщений, докладов, конспектов, рефератов, преобразовывать материал, составлять 

схемы, таблицы, презентации; 

11) оценивать навыки работы в паре и группе на основе взаимоуважения и 

сотрудничества; 

12) формировать логическое, аналитическое, критическое мышление и рефлексию 

для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня. 

 

The main purpose of the discipline is the formation of systemic knowledge about the 

structure, general patterns of development and functioning of living organisms at the cellular, 

tissue and organ levels of the organization to understand the essence of the structural and 

functional changes occurring in cells, tissues, organs and mastering them at the level necessary 

for solving the goals and objectives of the updated content of biological education at school and 

continuing further education in the specialty. 

Content: The section includes the study of the cell, the fundamentals and significance of 

cell theory, methods for studying cells and the achievements of modern cell biology; the structure 

and functions of cellular organelles, the relationship between the structure, chemical organization 

and physiological functions of cells and intracellular structures; cell energy supply system, 

characteristics of photosynthetic structures, protein synthesis system and the main processes 

occurring in the cell; characteristics of the cell cycle and cell division processes - mitosis and 

meiosis, their normal course and pathology; molecular genetic basis of cytodifferentiation in 

health and disease; forms of cell death (apoptosis and necrosis). 

As a result of studying the course the student will: 

1) to formulate the purpose and objectives, subject, objects and methods of research of the 

studied Sciences; 

2) to sazvati the importance, role and place of the course in system of biological education 

and science education, the future teacher of biology; 

3) analyze sections, training topics in Cytology, histology and embryology in accordance 

with the updated content of the educational course in biology; 

4) distinguish between types of intercellular connections and intercellular signaling; 

5) to formulate the conceptual apparatus and General principles of structure, function and 

importance of cell organoids, cellular and non-cellular structures inherent in the cellular level of 

organization of living matter, and specific features of the structure of cells of prokaryotes and 

eukaryotes, plants and animals, various tissues;  

6) to evaluate the physical and chemical nature of the processes occurring in a living 

organism at the molecular, cellular and tissue levels; 

7) comparative analysis of micropreparative with pictures textbook, Atlas of 

photomicrographs; 

8) analyze patterns of structure and function of individual cells, tissues and organs, data on 

the chemical composition of organelles and inclusions and use them to characterize the 

metabolism and functional state of cells and tissues; 

9) choose modern methods of self-acquisition and study of information, including Internet 

search skills; 

10) to implement the skills of working with scientific, educational and reference literature, 

a systematic approach to the analysis and presentation of information in the form of oral reports, 

reports, abstracts, abstracts, transform the material, make diagrams, tables, presentations; 

11) evaluate the skills of working in a couple and a group on the basis of mutual respect 

and cooperation; 

12) to form logical, analytical, critical thinking and reflection for further training with a 

high degree of independence and improve their intellectual, cultural and professional level. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курстар: биология, химия 

Школьные курсы: биология, химия 

School courses: biology, chemistry 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
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Генетика, адам анатомиясы және физиологиясы 

Генетика, анатомия и физиология человека 

Genetics, anatomy and physiology of the human 

 

 

Цитология және гистология 

Цитология и гистология 

Cytology and histology 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: жасушаларда, ұлпаларда, мүшелерде болатын 

құрылымдық және функционалдық өзгерістердің мәнін түсіну және оларды мектепте 

биологиялық білім берудің жаңартылған мазмұнының мақсаттары мен міндеттерін шешу 

үшін қажетті деңгейде меңгеру және мамандық бойынша одан әрі оқуды жалғастыру үшін 

ұйымның жасушалық, ұлпалық және орган деңгейлерінде тірі организмдердің құрылысы, 

дамуының және қызмет етуінің жалпы заңдылықтары туралы жүйелі білімді 

қалыптастыру. 

Мазмұны: "Цитология" бөлімі: жасуша туралы ілім, жасушалық теорияның негіздері 

мен маңызы, заманауи жасушалық биологияның жетістіктері және жасушаны зерттеу 

әдістері; жасушалық органеллалардың құрылымы мен функциялары, жасушалар мен 

жасушаішілік құрылымдардың құрылысы, химиялық ұйымы мен физиологиялық 

функциялары арасындағы өзара байланыс; клетканың энергиямен қамтамасыз ету 

жүйесінің сипаттамасы, фотосинтездеуші құрылымдардың сипаттамасы, 

белоксинтездеуші жүйе және клеткада өтетін негізгі процестер, клеткалық циклдің 

сипаттамасы және клеткалар - митоз бен мейоздың бөліну процестері, олардың қалыпты 

ағымы мен патологиясы; қалыпты және патологиядағы цитодифференцировка 

молекулалық-генетикалық негіздері; жасушалық өлім түрлері (апоптоз және некроз). 

"Гистология" бөлімі: ұлпалар туралы ілім, ұйымның тканьдік деңгейіне тән тірі 

материяны ұйымдастырудың жалпы заңдылықтары, организм тіндерінің негізгі типтері, 

олардың құрылымының ерекшеліктері, ағзадағы локализация, орындалатын функциялар. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) зерттеудің мақсаты мен міндеттері, пәні, объектілері мен әдістері, зерттелетін 

ғылымның даму тарихын анықтау; 

2) болашақ биология пәні мұғалімінің биологиялық білім беру жүйесінде және 

ғылыми білім беруде маңыздылығы, рөлі және орнын салыстыру; 

3) мектеп биология курсының білім беру бағдарламасына сәйкес цитология, 

гистология және эмбриология бойынша бөлімдер, оқу тақырыптарын талдау; 

4) қауіпсіздік техникасы ережелері және жұмыс зертханаларда реактивтермен, 

құралдармен, материалдармен жұмыс істеу ережелерін сипаттау; 

5) тірі материяның жасушалық деңгейіне тән жасушалар органоидтарының, 

жасушалық және жасушалық емес құрылымдардың құрылысы, функциялары мен маңызы, 

және прокариоттар мен эукариоттар, өсімдіктер мен жануарлар, әртүрлі ұлпалар 

жасушаларының құрылысының нақты ерекшеліктерін анықтау; 

6) жасушааралық қосылыстар мен жасушааралық сигнал берудің түрлерін анықтау; 

7) жасушалық цикл, жасушалардың бөліну, жаңаруы және өлуі, жыныс 

жасушаларының типтері және гаметогенез процестерін сипаттау; 

8) ұйымның тін деңгейіне тән тірі материяны ұйымдастырудың жалпы 

заңдылықтары, ағза тіндерінің негізгі түрлері, олардың құрылымының ерекшеліктері, 

ағзадағы оқшаулану, атқаратын қызметтерін түсіндіру; 

9) тірі организмде молекулалық, жасушалық және тіндік деңгейлерде болатын 

процестердің физикалық-химиялық мәнін талдау; 

10) тірі организмдердің эмбрионалды дамуының жалпы принциптері мен 

кезеңдандыруы, ұрықтандыру, ұсақтау, гистогенез, органогенез процестерінің мәні, 

жануарлар мен адамның эмбрионалды дамуының ерекшеліктерін анықтау; 

11) микроскопиялық техниканың құрылысы, микроскопиялық препаратты дайындау 

әдістемесі, жасушалық және тіндік құрылымдардың микроскопиялық құрылымын 

қолдану; 
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12) арнайы жабдықтарды пайдалану, микропрепараттарды дайындау, микроскоппен 

әр түрлі цитологиялық және гистологиялық зерттеулерді жүргізу және зерттеу үшін 

микроскопиялық техникамен жұмыс істеу; 

13) микрофотографиялардың атласына, оқулықтың суреттерімен микропрепаратқа 

салыстырмалы талдау жүргізу; 

14) жасушалардың цитоплазмасының мембраналық және мембраналық емес 

органеллаларын олардың құрылымдық және цитохимиялық ерекшеліктеріне қарай 

ажырату; 

15) жеке жасушалардың, тіндердің және ағзалардың құрылымы мен функциясының 

заңдылықтарын, органеллалар мен қосылыстардың химиялық құрамы туралы деректерді 

талдау және оларды зат алмасуын және жасушалар мен тіндердің функционалдық 

жағдайын сипаттау үшін пайдалану; 

 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование системных знаний 

о строении, общих закономерностях развития и функционирования живых организмов на 

клеточном, тканевом и органном уровнях организации для понимания сущности 

структурных и функциональных изменений, происходящих в клетках, тканях, органах и 

овладение ими на уровне, необходимом для решения целей и задач обновленного 

содержания биологического образования в школе и продолжения дальнейшего обучения 

по специальности.  

Содержание: Раздел «Цитология»: включает учение о клетке, основы и значение 

клеточной теории, достижения современной клеточной биологии и методы изучения 

клетки; структура и функции клеточных органелл, взаимосвязь между строением, 

химической организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных 

структур; характеристика системы энергообеспечения клетки, характеристика 

фотосинтезирующих структур, белоксинтезирующая система и основные процессы, 

протекающие в клетке, характеристика клеточного цикла и процессов деления клеток - 

митоза и мейоза, их нормальное течение и патологии; молекулярно-генетические основы 

цитодиференцировки в норме и патологии; формы клеточной гибели (апоптоз и некроз). 

Раздел «Гистология" учение о тканях, общие закономерности организации живой 

материи, присущие тканевому уровню организации, основные типы тканей организма, 

особенности их строения, локализация в организме, выполняемые функции.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) определить цель и задачи, предмет, объекты и методы исследований, историю 

развития изучаемых наук; 

2) сравнивать значимость, роль и место курса «Биологии клеток, тканей» в системе 

биологического образования и в научном образовании будущего учителя биологии; 

3) анализировать разделы, учебные темы по цитологии, гистологии и эмбриологии в 

соответствии с обновленным содержанием образования в школьного курса биологии; 

4) описывать правила техники безопасности и работы в лабораториях с реактивами, 

приборами, материалами для исследования;  

5) перечислять общие принципы строения, функции и значение органоидов клеток, 

клеточных и неклеточных структур, присущие клеточному уровню организации живой 

материи, и конкретные особенности строения клеток прокариот и эукариот, растений и 

животных, различных тканей;  

6) сравнивать типы межклеточных соединений и межклеточной сигнализации;  

7) описывать клеточный цикл, различные типы деления, обновления и гибели клеток, 

типы половых клеток и процессы гаметогенеза;  

8) объяснять общие закономерности организации живой материи, присущие 

тканевому уровню организации, основные типы тканей организма, особенности их 

строения, локализацию в организме, выполняемые функции;  

9) анализировать физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом 

организме на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях; 



 

22 

 

10) определять общие принципы и периодизацию эмбрионального развития живых 

организмов, сущность процессов оплодотворения, дробления, гаструляции, гистогенеза и 

органогенеза, особенности эмбрионального развития животных и человека;  

11) применять знания об устройстве микроскопической техники, методику 

приготовления микроскопического препарата, микроскопическое строение клеточных и 

тканевых структур; 

12) пользоваться специальным оборудованием, приготовить микропрепараты, 

работать с микроскопической техникой для изучения и проведения различных 

цитологических и гистологических исследований под микроскопом; 

13) проводить сравнительный анализ микропрепарата с рисунками учебника, атласа 

микрофотографий; 

14) различать мембранные и немембранные органеллы цитоплазмы клеток, исходя 

из их структурных и цитохимических особенностей;  

15) анализировать закономерности структуры и функции отдельных клеток, тканей 

и органов, данные о химическом составе органелл и включений и использовать их для 

характеристики обмена веществ и функционального состояния клеток и тканей; 

 

The main purpose of the discipline is the formation of systemic knowledge about the 

structure, general patterns of development and functioning of living organisms at the cellular, 

tissue and organ levels of the organization to understand the essence of the structural and 

functional changes occurring in cells, tissues, organs and mastering them at the level necessary 

for solving the goals and objectives of the updated content of biological education at school and 

continuing further education in the specialty. 

Content: The «Cytology» section includes the study of the cell, the fundamentals and 

significance of cell theory, the achievements of modern cell biology, and methods for studying 

the cell; the structure and functions of cellular organelles, the relationship between the structure, 

chemical organization and physiological functions of cells and intracellular structures; the 

characteristic of the cell energy supply system, the characteristic of photosynthetic structures, the 

protein synthesizing system and the main processes occurring in the cell, the characteristic of the 

cell cycle and cell division processes - mitosis and meiosis, their normal course and pathology; 

molecular genetic basis of cytodifferentiation in health and disease; forms of cell death (apoptosis 

and necrosis). 

The «Histology» section includes the study of tissues, the general laws of the organization 

of living matter, inherent in the tissue level of organization, the main types of body tissues, 

features of their structure, localization in the body, functions performed. 

As a result of studying the course the student will: 

1) determine the purpose and objectives, subject, objects and methods of research, the 

history of the studied Sciences; 

2) to compare the importance, role and place of the course "Biology of cells, tissues" in the 

system of biological education and in the scientific education of the future teacher of biology; 

3) analyze sections, training topics in Cytology, histology and embryology in accordance 

with the updated content of education in the school course of biology; 

4) to describe safety regulations and work in laboratories with reagents, devices, materials 

for research;  

5) list the General principles of structure, function and value of cell organoids, cellular and 

non-cellular structures inherent in the cellular level of organization of living matter, and specific 

features of the structure of cells of prokaryotes and eukaryotes, plants and animals, various 

tissues;  

6) compare types of intercellular connections and intercellular signaling;  

7) describe the cell cycle, different types of cell division, cell renewal and death, germ cell 

types and gametogenesis processes;  

8) to explain the General patterns of organization of living matter inherent in the tissue 

level of organization, the main types of body tissues, features of their structure, localization in the 

body, the functions performed;  
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9) analyze the physical and chemical nature of the processes occurring in a living organism 

at the molecular, cellular and tissue levels; 

10) to determine the General principles and periodization of embryonic development of 

living organisms, the essence of the processes of fertilization, crushing, gastrulation, histogenesis 

and organogenesis, especially the embryonic development of animals and humans;  

11) apply knowledge about the device of microscopic technology, the method of 

preparation of microscopic preparation, microscopic structure of cell and tissue structures; 

12) use special equipment, prepare micro-preparations, work with microscopic equipment 

to study and conduct various cytological and histological studies under a microscope; 

13) conduct a comparative analysis of micropreparative with pictures textbook, Atlas of 

photomicrographs; 

14) distinction of membrane and non-membrane organelles of cell cytoplasm by their 

structural and cytochemical features; 

15) to analyze the patterns of structure and function of individual cells, tissues and organs, 

data on the chemical composition of organelles and inclusions and use them to characterize the 

metabolism and functional state of cells and tissues; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курстар: биология, химия 

Школьные курсы: биология, химия 

School courses: biology, chemistry 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with basics of breeding 

 

 

Омыртқасыздар зоологиясы 

Зоология беспозвоночных 

Zoology of invertebrates 

Пәннің мақсаты: Омыртқасыздар жануарлардың көптүрлілігі, морфофизиологиялық 

ерекшеліктері, шығу тегі, биологиясы, эволюциясы, қазіргі экожүйедегі орны, таралуы, 

биосферада және адам өміріндегі маңызы туралы студенттердің ғылыми білімдерін 

қалыптастыру.  

Мазмұны: омыртқасыз жануарлардың типтері қарастырылған. Әрбір типтің 

систематикасы, құрылым ерекшеліктері, көбеюі мен дамуы, биологиясы, экологиясы, 

таралуы, маңызы, палеонтологиясы мен филогенезі жүйелі түрде баяндалған. Зоологияның 

қысқаша даму тарихы, жануарлардың негізгі деңгейлік формалары қарастырылған  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарлардың құрылысының сипаттамасын; систематикасын, онтогенезін, 

типтердің экологиясын, сонымен қатар жануарлар кластарын байланыстыру; 

2) жануарлардың негізгі топтарының филогениясын; Қазақстан Республикасының 

білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттары, биология және жаратылыстану 

ғылымдары бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған мазмұны, Қазақстан 

Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде оқу процесін ұйымдастыру 

ерекшеліктері, жаңа оқу стандарттары, негізделген құндылық-бағытталған, тұлғалық-

бағытталған, сараланған, интегративті, ақпараттық-коммуникативтік, жобалау - зерттеу, 

проблемалық, жүйелік, модульдік, құзыреттік тәсілдері;  құрал-жабдықтар диагностика 

және функционалдық сауаттылығын дамыту, оқушылардың жаратылыстану ғылыми 

сауаттылығын; ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері критериалды бағалау 

жүйесін қолдану; 

3) оқу материалын сараптай, маңызды морфологиялық және биологиялық 

ерекшеліктерін анықтай алуы қажет; сабақтан тыс іс-шаралар мен топтарының мінез-

құлық, мектепте биологияны оқыту, зертханалық және ғылыми-зерттеу қызметін, олардың 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қолдана білу; қолдана білу, алған 

теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын практикалық және ғылыми-зерттеуді 
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мектепте биология сабақтарын түсіндіру кезінде, факультативтік сабақтар мен үйірме 

жүргізуде, биология пәні бойынша оқушылардың ғылыми - зерттеу және жобалық 

жұмыстар ұйымдастыру және өткізу, жаңа тәсілдер негізінде мектеп курсының 

тақырыптары бойынша тапсырмалар жасауға: проблемалық, зерттеу, интегративті, 

құзыреттілік және іс-әрекетті талдау;  

4) білу биологиялық білім берудің мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың 

функционалдық, жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын дамытуды жүзеге 

асыруда, іс-тәжірибеге бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы 

тапсырмалар (зерттеу, танымдық сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

мазмұнымен, және т.б.) әзірлеу білуге, сондай-ақ функционалдық, ғылыми-

жаратылыстану сауаттылық тексеруді жүзеге асыруды қалыптастыру;  

5) білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес биология және жаратылыстану 

білім беру бағдарламаларын, жаңартылған мазмұнымен және критериалды бағалау жүйесі 

негізінде білім жетістіктерін іске асыру; 

6) негізгі ғылыми зерттеу әдістерін игеру;  

7) оқу жәнe ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу; коллекциялық материалдар жинау 

және камеральды өңдеу тәсілдерін; жалпы білім беретін мектептерде биология зоология 

пәнін оқытудың тәсілдері мен әдістері; биология пәні бойынша жалпы білім беретін 

мектептерде омыртқасыздар зоологиясы тақырыптарының әдістері мен тәсілдерін 

оқытуға. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексные научные знания о 

морфофункциональной организации беспозвоночных и позвоночных животных, об их 

приспособлениях к окружающей среде, закономерностях индивидуального и 

исторического развития беспозвоночных животных, путях эволюции, современной 

систематики, о их роли в природе и жизни человека. 

Содержание: знакомство со всеми типами беспозвоночных животных. Систематика, 

особенности структуры, размножение и развитие каждого типа, биология, экология, 

распространение, значение, палеонтология и филогенез.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) связывать характеристику уровней организации животных; систематику, 

строение, онтогенез, экологию типов, а также классов животных;  

2) применять филогению основных групп животных; нормативно-правовые 

документы в сфере образования РК, обновленное содержание образовательных программ 

по биологии и естествознанию, об особенностях организации образовательного процесса 

в общеобразовательных школах РК, новые стандарты обучения, основанные на ценностно-

ориентированном, личностно-ориентированном, дифференцированном, интегративном, 

деятельностном, информационно-коммуникативном, проектно - исследовательском, 

проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах; инструментарий 

диагностики и развития функциональной грамотности, естественнонаучной грамотности 

школьников; научно-теоретические и методические основы системы критериального 

оценивания;  

3) анализировать изучаемый материал, выделять наиболее характерные 

морфологические и биологические особенности тех или иных групп животных, 

прослеживать степень повышения их организации; применять полученные теоретические 

знания и лабораторные навыки в практической и научно-исследовательской деятельности, в 

преподавании уроков биологии в школе, в проведении факультативных занятий и кружков, в 

организации и проведении научно - исследовательской и проектной работы учащихся по биологии, 

составлять задания по темам школьного курса на основе новых подходов: проблемного, 

исследовательского, интегративного, компетентностного и деятельностного;  

4) в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать практико-

ориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, и др.), а также 

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  
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5) реализовывать образовательные программы по биологии и естествознанию в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, обновленным содержанием и на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений;  

6) оценивать основные методаы научных исследований;  

7) работать с учебной и научной литературой; владеть методами сбора и 

камеральной обработки собранного материала, монтировать; приемами и методами 

преподавания тем по зоологии беспозвоночных в курсе биологии общеобразовательной школы, 

организации и проведения лабораторных работ, организации учебной и научно-исследовательской, 

проектной работы с учащимися по биологии. 

 

The purpose of the discipline is to form students' complex scientific knowledge about the 

morphological and functional organization of invertebrates and vertebrates, about their 

adaptations to the environment, patterns of individual and historical development of invertebrates, 

ways of evolution, modern taxonomy, about their role in nature and human life. 

Content: types of invertebrate animals are provided. Systematics, structural features, 

reproduction and development of each type, biology, ecology, distribution, significance, 

paleontology and phylogenesis. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to link the characteristics of the levels of organization of animals; systematics, structure, 

ontogenesis, ecology of types and classes of animals;  

2) to apply the phylogeny of the main groups of animals; legal documents in the field of 

education of the Republic of Kazakhstan, the updated content of educational programs in biology 

and natural science, about the features of the educational process in secondary schools of the 

Republic of Kazakhstan, new standards of education based on value-oriented, personality-

oriented, differentiated, integrative, activity, information and communication, design and 

research, problem, system, modular, competence approaches; diagnostic tools and development 

of functional literacy, natural science literacy of schoolchildren; scientific,theoretical and 

methodological foundations of the system of criteria-based assessment;  

3) to analyze the studied material, to identify the most characteristic morphological and 

biological features of certain groups of animals, to trace the degree of increase in their 

organization; to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activities, in teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and 

circles, in organizing and conducting research and project work of students in biology, to make 

tasks on the topics of the school course on the basis of new approaches: problem, research, 

integrative, competence and activity;  

4) within the framework of updating the content of biological education, to develop 

functional, natural science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks 

of a creative nature (tasks of a research, entertaining nature, tasks with economic, historical 

content, etc.), as well as to verify the formation of functional, natural science literacy;  

5) implement educational programs in biology and natural science in accordance with the 

requirements of educational standards, updated content and on the basis of the system of criteria-

based assessment of educational achievements;  

6) evaluate the main methods of scientific research;  

7) work with educational and scientific literature; own methods of collection and 

processing of the collected material, mount; methods and methods of teaching the Zoology of 

invertebrates in the course of biology of secondary school, organization and conduct of laboratory 

work, organization of educational and research, project work with students in biology. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Введение в биологию 

Биологияға кіріспе 

Introduction to biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қазіргі заманғы ғылым тұжырымдамасы, биологияны оқыту әдістемесі 

Концепция современного естествознания, методика преподавания биологии 

The concept of modern natural science, мethodology of teaching biology. 
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Омыртқасыздар зоологиясы экология негіздерімен 

Зоология беспозвоночных с основами экологии 

Zoology of invertebrates with bases of ecology  

Пәннің мақсаты: Омыртқасыздар жануарлардың көптүрлілігі, морфофизиологиялық 

ерекшеліктері, шығу тегі, биологиясы, эволюциясы, қазіргі экожүйедегі орны, таралуы, 

биосферада және адам өміріндегі маңызы туралы студенттердің ғылыми білімдерін 

қалыптастыру.  

Мазмұны: омыртқасыз жануарлардың типтері қарастырылған. Әрбір типтің 

систематикасы, құрылым ерекшеліктері, көбеюі мен дамуы, биологиясы, экологиясы, 

таралуы, маңызы, палеонтологиясы мен филогенезі жүйелі түрде баяндалған. Зоологияның 

қысқаша даму тарихы, жануарлардың негізгі деңгейлік формалары қарастырылған  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарлардың құрылысының сипаттамасын; систематикасын, онтогенезін, 

типтердің экологиясын, сонымен қатар жануарлар кластарын байланыстыру; 

2) жануарлардың негізгі топтарының филогениясын; Қазақстан Республикасының 

білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттары, биология және жаратылыстану 

ғылымдары бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған мазмұны, Қазақстан 

Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде оқу процесін ұйымдастыру 

ерекшеліктері, жаңа оқу стандарттары, негізделген құндылық-бағытталған, тұлғалық-

бағытталған, сараланған, интегративті, ақпараттық-коммуникативтік, жобалау - зерттеу, 

проблемалық, жүйелік, модульдік, құзыреттік тәсілдері;  құрал-жабдықтар диагностика 

және функционалдық сауаттылығын дамыту, оқушылардың жаратылыстану ғылыми 

сауаттылығын; ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері критериалды бағалау 

жүйесін қолдану; 

3) оқу материалын сараптай, маңызды морфологиялық және биологиялық 

ерекшеліктерін анықтай алуы қажет; сабақтан тыс іс-шаралар мен топтарының мінез-

құлық, мектепте биологияны оқыту, зертханалық және ғылыми-зерттеу қызметін, олардың 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қолдана білу; қолдана білу, алған 

теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын практикалық және ғылыми-зерттеуді 

мектепте биология сабақтарын түсіндіру кезінде, факультативтік сабақтар мен үйірме 

жүргізуде, биология пәні бойынша оқушылардың ғылыми - зерттеу және жобалық 

жұмыстар ұйымдастыру және өткізу, жаңа тәсілдер негізінде мектеп курсының 

тақырыптары бойынша тапсырмалар жасауға: проблемалық, зерттеу, интегративті, 

құзыреттілік және іс-әрекетті талдау;  

4) білу биологиялық білім берудің мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың 

функционалдық, жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын дамытуды жүзеге 

асыруда, іс-тәжірибеге бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы 

тапсырмалар (зерттеу, танымдық сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

мазмұнымен, және т.б.) әзірлеу білуге, сондай-ақ функционалдық, ғылыми-

жаратылыстану сауаттылық тексеруді жүзеге асыруды қалыптастыру;  

5) білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес биология және жаратылыстану 

білім беру бағдарламаларын, жаңартылған мазмұнымен және критериалды бағалау жүйесі 

негізінде білім жетістіктерін іске асыру; 

6) оқу жәнe ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу; коллекциялық материалдар жинау 

және камеральды өңдеу тәсілдерін; жалпы білім беретін мектептерде биология зоология 

пәнін оқытудың тәсілдері мен әдістері; биология пәні бойынша жалпы білім беретін 

мектептерде омыртқасыздар зоологиясы тақырыптарының әдістері мен тәсілдерін 

оқытуға. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексные научные знания о 

морфофункциональной организации беспозвоночных и позвоночных животных, об их 

приспособлениях к окружающей среде, закономерностях индивидуального и 
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исторического развития беспозвоночных животных, путях эволюции, современной 

систематики, о их роли в природе и жизни человека. 

Содержание: знакомство со всеми типами беспозвоночных животных. Систематика, 

особенности структуры, размножение и развитие каждого типа, биология, экология, 

распространение, значение, палеонтология и филогенез.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) связывать характеристику уровней организации животных; систематику, 

строение, онтогенез, экологию типов, а также классов животных;  

2) применять филогению основных групп животных; нормативно-правовые 

документы в сфере образования РК, обновленное содержание образовательных программ 

по биологии и естествознанию, об особенностях организации образовательного процесса 

в общеобразовательных школах РК, новые стандарты обучения, основанные на ценностно-

ориентированном, личностно-ориентированном, дифференцированном, интегративном, 

деятельностном, информационно-коммуникативном, проектно - исследовательском, 

проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах; инструментарий 

диагностики и развития функциональной грамотности, естественнонаучной грамотности 

школьников; научно-теоретические и методические основы системы критериального 

оценивания;  

3) анализировать изучаемый материал, выделять наиболее характерные 

морфологические и биологические особенности тех или иных групп животных, 

прослеживать степень повышения их организации; применять полученные теоретические 

знания и лабораторные навыки в практической и научно-исследовательской деятельности, в 

преподавании уроков биологии в школе, в проведении факультативных занятий и кружков, в 

организации и проведении научно - исследовательской и проектной работы учащихся по биологии, 

составлять задания по темам школьного курса на основе новых подходов: проблемного, 

исследовательского, интегративного, компетентностного и деятельностного;  

4) в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать практико-

ориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, и др.), а также 

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  

5) реализовывать образовательные программы по биологии и естествознанию в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, обновленным содержанием и на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений;  

6) работать с учебной и научной литературой; владеть методами сбора и 

камеральной обработки собранного материала, монтировать; приемами и методами 

преподавания тем по зоологии беспозвоночных в курсе биологии общеобразовательной школы, 

организации и проведения лабораторных работ, организации учебной и научно-исследовательской, 

проектной работы с учащимися по биологии. 

 

The purpose of the discipline is to form students' complex scientific knowledge about the 

morphological and functional organization of invertebrates and vertebrates, about their 

adaptations to the environment, patterns of individual and historical development of invertebrates, 

ways of evolution, modern taxonomy, about their role in nature and human life. 

Content: types of invertebrate animals are provided. Systematics, structural features, 

reproduction and development of each type, biology, ecology, distribution, significance, 

paleontology and phylogenesis. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to link the characteristics of the levels of organization of animals; systematics, structure, 

ontogenesis, ecology of types and classes of animals;  

2) to apply the phylogeny of the main groups of animals; legal documents in the field of 

education of the Republic of Kazakhstan, the updated content of educational programs in biology 

and natural science, about the features of the educational process in secondary schools of the 

Republic of Kazakhstan, new standards of education based on value-oriented, personality-

oriented, differentiated, integrative, activity, information and communication, design and 
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research, problem, system, modular, competence approaches; diagnostic tools and development 

of functional literacy, natural science literacy of schoolchildren; scientific,theoretical and 

methodological foundations of the system of criteria-based assessment;  

3) to analyze the studied material, to identify the most characteristic morphological and 

biological features of certain groups of animals, to trace the degree of increase in their 

organization; to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activities, in teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and 

circles, in organizing and conducting research and project work of students in biology, to make 

tasks on the topics of the school course on the basis of new approaches: problem, research, 

integrative, competence and activity;  

4) within the framework of updating the content of biological education, to develop 

functional, natural science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks 

of a creative nature (tasks of a research, entertaining nature, tasks with economic, historical 

content, etc.), as well as to verify the formation of functional, natural science literacy;  

5) implement educational programs in biology and natural science in accordance with the 

requirements of educational standards, updated content and on the basis of the system of criteria-

based assessment of educational achievements;  

6) work with educational and scientific literature; own methods of collection and 

processing of the collected material, mount; methods and methods of teaching the Zoology of 

invertebrates in the course of biology of secondary school, organization and conduct of laboratory 

work, organization of educational and research, project work with students in biology. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to biology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Омыртқалылар зоологиясы 

Зоология позвоночных 

Zoology of vertebrates 

 

 

Омыртқалылар зоологиясы 

Зоология позвоночных 

Zoology of vertebrates 

Мақсаты: хорда құрылымы, тіршілік, экология және әртүрлілік бар студенттердiң 

танысуы - органикалық әлемнің эволюциясы мен жануарлар айналысатын барлық 

пәндерді оқу (және т.б. физиология, эмбриология, ethology) үшін негіз аса маңызды 

буыны. 

Мазмұны: пән, әдістері, хордалылардың шығу тегі, жіктелуі, таксономия, 

салыстырмалы морфология, ішкі органдардың жүйесі, омыртқалы сынып дамыту және 

филогениясын, эволюция, омыртқалы түрлілігі мен маңыздылығы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарлардың құрылысының сипаттамасын; систематикасын, онтогенезін, 

типтердің экологиясын, сонымен қатар жануарлар кластарын анықтау; 

2) жануарлардың негізгі топтарының филогениясын бағалау; 

3) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық 

құжаттары, биология және жаратылыстану ғылымдары бойынша білім беру 

бағдарламаларының жаңартылған мазмұны, Қазақстан Республикасының жалпы білім 

беретін мектептерінде оқу процесін ұйымдастыру ерекшеліктері, жаңа оқу стандарттары, 

негізделген құндылық-бағытталған, тұлғалық-бағытталған, сараланған, интегративті, ақпараттық-

коммуникативтік, жобалау - зерттеу, проблемалық, жүйелік, модульдік, құзыреттік тәсілдері;  

құрал-жабдықтар диагностика және функционалдық сауаттылығын дамыту,  оқушылардың 

жаратылыстану ғылыми сауаттылығын; ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері 

критериалды бағалау жүйесін қолдану; 
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4) оқу материалын сараптай, маңызды морфологиялық және биологиялық 

ерекшеліктерін анықтай алуы қажет;  

5) алған теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын практикалық және ғылыми-

зерттеуді мектепте биология сабақтарын түсіндіру кезінде, факультативтік сабақтар мен үйірме 

жүргізуде, биология пәні бойынша  оқушылардың ғылыми - зерттеу және жобалық жұмыстар 

ұйымдастыру және өткізу, жаңа тәсілдер негізінде мектеп курсының  тақырыптары бойынша 

тапсырмалар жасауға: проблемалық, зерттеу, интегративті, құзыреттілік және іс-әрекеттік; білу 

биологиялық білім берудің мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың функционалдық, 

жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын дамытуды жүзеге асыруда, іс-тәжірибеге 

бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы тапсырмалар (зерттеу, танымдық 

сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи мазмұнымен, және т. б.) әзірлеу білуге,  сондай-ақ 

функционалдық, ғылыми-жаратылыстану сауаттылық тексеруді жүзеге асыруды қалыптастыру; 

білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес биология және жаратылыстану білім беру 

бағдарламаларын, жаңартылған мазмұнымен және критериалды бағалау жүйесі негізінде білім 

жетістіктерін іске асыру; 

6) негізгі ғылыми зерттеу әдістерін игеру; оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

істеу; коллекциялық материалдар жинау және камеральды өңдеу тәсілдерін; жалпы білім 

беретін мектептерде биология зоология пәнін оқытудың тәсілдері мен әдістері; биология пәні 

бойынша жалпы білім беретін мектептерде омыртқалылар зоологиясы тақырыптарының әдістері 

мен тәсілдерін оқытуға. 

 

Цель: знакомство студентов со строением, жизнедеятельностью, экологией и 

многообразием хордовых – важнейшего звена в эволюции органического мира и основы 

для изучения всех дисциплин, имеющих дело с животными (физиология, эмбриология, 

этология и др.). 

Содержание: предмет и методы, происхождение хордовых животных, их 

классификация, систематика, сравнительная морфология, система внутренних органов, 

развитие и филогения классов позвоночных животных, эволюция, разнообразие и значение 

позвоночных животных  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) определять характерные черты организации позвоночных животных, относящихся 

к основным классам, их систематику, географическое распространение и экологию;  

2) оценивать филогению основных классов животных;  

3) применять нормативно-правовые документы в сфере образования РК, обновленное 

содержание образовательных программ по биологии и естествознанию, об особенностях 

организации образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые стандарты 

обучения, основанные на ценностно-ориентированном, личностно-ориентированном, 

дифференцированном, интегративном, деятельностном, информационно-коммуникативном, 

проектно - исследовательском, проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах; 

инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, естественнонаучной 

грамотности школьников; научно-теоретические и методические основы системы критериального 

оценивания; 

4) хорошо ориентироваться в многообразных функциях организма позвоночных 

животных и многообразии таксономических групп позвоночных животных;  

5) применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки  в практической  и 

научно-исследовательской деятельности, в преподавании уроков биологии в школе, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении научно - исследовательской и 

проектной работы учащихся по биологии, составлять задания по темам школьного курса на основе 

новых подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, компетентностного и 

деятельностного; в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять 

развитие функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать 

практикоориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, и др.), а также 

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности; 

реализовывать образовательные программы по биологии и естествознанию в соответствии с 
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требованиями образовательных стандартов, обновленным содержанием и на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений;  

6) приемами и методами преподавания тем по зоологии позвоночных в курсе биологии 

общеобразовательной школы, организации и проведения лабораторных работ, организации учебной 

и научно-исследовательской, проектной работы с учащимися по биологии. 

 

Aim: acquaintance of students with the structure, life activity, ecology and variety of 

chordates - the most important link in the evolution of the organic world and the basis for studying 

all disciplines dealing with animals (physiology, embryology, ethology, etc.). 

Content: the subject and methods, the origin of chordates, their classification, systematics, 

comparative morphology, the system of internal organs, the development and phylogeny of 

classes of vertebrate animals, the evolution, diversity and significance of vertebrates. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to determine the characteristics of the organization of vertebrates belonging to the main 

classes, their systematics, geographical distribution and ecology;  

2) evaluate the phylogeny of the main classes of animals; 

3) apply normative and legal documents in the field of education of the Republic of 

Kazakhstan, updated content of educational programs in biology and natural sciences, the 

specifics of the organization of the educational process in general education schools of the 

Republic of Kazakhstan, new standards of education based on value-oriented, person-oriented, 

differentiated, integrative,  communicative, project - research, problem, system, modular, 

competence approaches;  tools for diagnosis and development of functional literacy, natural 

science literacy of schoolchildren;  scientific-theoretical and methodological foundations of the 

system of criterial evaluation. 

4) to be well-versed in the diverse functions of the organism of vertebrate animals and the 

variety of taxonomic groups of vertebrates;  

5) apply to apply the obtained theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activities, in teaching biology lessons at school, in conducting optional classes and 

circles, in organizing and conducting research and project work of students in biology, to compile 

assignments on the themes of the school  course on the basis of new approaches: problem, 

research, integrative, competence and activity; to develop the functional, natural scientific literacy 

of schoolchildren in the framework of renewal of the content of biological education, to develop 

practical tasks and assignments of a creative nature (tasks of research, entertaining nature, 

assignments with economic, historical content, etc.), and also to check the formation of a 

functional, natural-science  literacy;  - be able to implement educational programs in biology and 

natural sciences in accordance with the requirements of educational standards, updated content 

and on the basis of a system of criterial evaluation of educational achievements; 

6) methods and methods of teaching topics on plant physiology in the course of the biology 

of the general education school, organizing and conducting laboratory works, organizing 

educational and research, design work with students in biology. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, омыртқасыздар зоологиясы 

Введение в биологию, зоология беспозвоночных  

Introduction to biology, zoology of invertebrates 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания биологии 

Methodology of teaching biology 

 

 

Жануарлар және өсімдіктер экологиясы 

Экология животных и растений 

Ecology of animals and plants  

Мақсаты: өсімдіктер мен жануарлардың экологиясы, өсімдіктер мен жануарлар 

экологиясының негізгі әдістері, экологиялық факторлар және олардың организмдерге әсер 
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ету заңдылықтары туралы білімді қалыптастырады, өсімдіктер мен жануарлардың 

экологиялық топтарын, жануарлар организмдерінің экологиялық факторлармен өзара 

әрекеттесу ерекшеліктерін қарастырады. 

Мазмұны: пән тірі организмдерге қоршаған ортаның әсер ету механизмдерімен және 

ағзалардың ортаға әсер ету механизмдерімен танысуға, тірі организмдер арасындағы 

қарым-қатынас формаларын және ағзалардың бейімделуінің әр түрлі формаларын 

зерттеуге қалыптастыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің экологиясы туралы, Өсімдіктер мен 

жануарлардың барлық биологиялық ғылымның іргелі негізі ретіндегі рөлі, өсімдіктер мен 

жануарлар биологиясының сыртқы орта жағдайына тәуелділігі туралы білімді жинақтау;  

2) өсімдіктер мен жануарлар ортасымен тұрақты қызмет ету және өзара әрекеттесу 

заңдылықтарын, адамның өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін, өсімдіктер мен 

жануарлардың тіршілік ету жағдайларына бейімделуін, қоршаған ортаны қорғау бойынша 

іс-шараларды, адамның өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін, биосфераның 

экологиялық жүйелерінің өзгеруін талдау; өсімдіктердің көбею тәсілдері, тіршілік ету 

процестері, олардың қоршаған орта жағдайларына тәуелділігі, гүл-сәндік өсімдіктердің 

жіктелуі, ашық және жабық топырақтағы, ағаш және бұта тұқымдыларындағы гүл-сәндік 

өсімдіктердің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері, отырғызу түрлері туралы; 

Өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау әдістері туралы; 

3) өсімдіктер мен жануарлар экологиясының теориялық принциптері мен әдістерін 

қолдану;  

4) өсімдіктер мен жануарлармен эксперимент жүргізу; жобалау-зерттеу қызметінде 

өсімдіктер мен жануарлармен эксперименттік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу 

әдістерін қолдану: 

5) популяциялар мен биогеоценоздардың, олардың функционалдық және 

құрылымдық; 

6) экологиялық соқпақтарды төсеу бойынша экскурсиялар ұйымдастыру және 

өткізу, бұта және ағаш өсімдіктерінің негізгі түрлерін анықтау, көгалдандырудың әр түрлі 

объектілері үшін өсімдіктердің түр-түрін таңдау. 

 

Цель: формирует знания об экологию растений и животных, основных методах 

экологии растений и животных, об экологических факторах и закономерностях их 

действия на организмы, рассматривает экологические группы растений и животных, 

особенности взаимодействия животных организмов с экологическими факторами. 

Содержание: дисциплина направлена на ознакомление с механизмами воздействия 

факторов среды на живые организмы и механизмами воздействия организмов на среду, 

изучение форм взаимоотношений между живыми организмами и различных форм 

адаптаций организмов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) обобщать знания об экологии растительных и животных организмов, о роли 

растений и животных как фундаментальной основы всех биологических наук, зависимость 

биологии растений и животных от условий внешней среды;  

2) анализировать закономерности устойчивого функционирования и взаимодействия 

со средой растений и животных, влияние человека на растительный и животный мир, 

приспособления растений и животных к условиям обитания, мероприятия по охране 

окружающей среды, влияние человека на растительный и животный мир, изменение 

экологических систем биосферы; о способах размножения, процессах жизнедеятельности 

растений, их зависимость от условий окружающей среды, классификацию цветочно-

декоративных растений, морфологические и биологические особенности цветочно-

декоративных растений открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых пород, 

типы посадок; о методах защиты растений от вредителей и болезней; 

3) использовать теоретические принципы и методы экологии растений и животных;  



 

32 

 

4) проводить эксперимент с растениями и животными; использовать методы 

организации и проведения экспериментальной работы с растениями и животными в 

проектно-исследовательской деятельности: 

5) характеризовать закономерности и принципы формирования популяций и 

биогеоценозов, их функциональных и структурных; 

6) организовать и провести экскурсии по прокладке экологических троп, определять 

основные виды кустарниковых и древесных растений, подбирать ассортимент растений 

для различных объектов озеленения. 

 

Goal: forms knowledge about the ecology of plants and animals, the basic methods of 

ecology of plants and animals, the environmental factors and patterns of their action on organisms, 

considers the ecological groups of plants and animals, especially the interaction of animal 

organisms with environmental factors. 

Contents: The discipline is aimed at introduction of the mechanisms of environmental 

factors impact on living organisms vice versa, the study of forms of relationships between living 

organisms and various forms of adaptation of organisms. 

As a result of studying the course the student will: 

1) generalize knowledge about the ecology of plant and animal organisms, the role of plants 

and animals as the fundamental basis of all biological Sciences, the dependence of plant and 

animal biology on environmental conditions;  

2) to analyze the patterns of sustainable functioning and interaction with the environment 

of plants and animals, human impact on flora and fauna, adaptation of plants and animals to living 

conditions, environmental protection measures, human impact on flora and fauna, changes in the 

ecological systems of the biosphere; about ways of reproduction, processes of vital activity of 

plants, their dependence on environmental conditions, classification of flower-ornamental plants, 

morphological and biological features of flower-ornamental plants of open and closed ground, 

tree and shrub species, types of plantings; about methods of protection of plants from pests and 

diseases; 

3) to use theoretical principles and methods of ecology of plants and animals;  

4) to conduct an experiment with plants and animals; to use methods of organizing and 

conducting experimental work with plants and animals in design and research activities: 

5) to characterize the laws and principles of formation of populations and biogeocenoses, 

their functional and structural; 

6) organize and conduct excursions on the laying of ecological trails, identify the main 

types of shrub and woody plants, select a range of plants for various objects of gardening. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, омыртқасыздар зоологиясы экология негіздерімен 

Введение в биологию, зоология беспозвоночных с основами экологии 

Introduction to biology, zoology of invertebrates with basics of ecology.  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биогеография, биологияны оқыту әдістемесі, қазіргі заманғы ғылым 

тұжырымдамасы 

Биогеография, методика преподавания биологии, концепция современного 

естествознания 

Biogeography, мethodology of teaching biology, the concept of modern natural science 

 

 

Фитопатология және өсімдіктерді қорғау 

Фитопатология и защита растений 

Phytopathology and plant protection  

Мақсаты: өсімдік органдарының ауру тудырушын, бактериалдық, саңырауқұлақ 

және вирустық қоздырушылар және олардың таралуы, патогендік механизм, инфекциялық 

және инфекциялық емес аурулардың диагносикалық әдістері, аурулардан өсімдіктерді 

қорғау шаралары емдеу мен профилактика шараларын жүргізуді зерттеу. 
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Негізгі тақырыптар: қоздырғыштардың фитопатологиялық күйінің физиологиясы, 

морфологиясы және анатомиялық ерекшеліктері жайлы, өсімдіктердің патогенді 

ағзалармен зақымдануына әкелетін ауруларды, өсімдіктердің ауру қоздырғыштарына 

қарсы әдістерді зерттеу және өсімдікті аурулардан қорғау туралы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) курстың негізгі спецификалық терминдерін, өсімдік ауруын туғызатын  

қоздырғыштардың биологиясы мен экологиясын, ауру ағзалармен зақымданған 

өсімдіктердің негізгі белгілерін, фитопатологияны тудыратын ағзаларға қарсы күрес 

шараларын сипаттайды; 

2) саңырауқұлақтардың, бактериялардың және вирустардың биологиясы туралы 

алған білімді қолдана білу және өсімдіктегі патологиялық өзгергіштікті анықтаудағы 

олардың туындататын ауруларын біліп бағалайды; 

3) негізгі әдістерді қолдануға, ғылыми және кәсіби ақпарат алу, сақтау, өңдеу 

әдістері мен құралдарын қолданады;  

4) заманауи компьютерлік құралдарды, желілік технологиялар, түрлі ақпарат 

көздерден мен мәлімет қорларын пайдаланады; 

5) нақты мақсаттарға қол жеткізуге, білімге, салауатты өмір салты мен кәсіби 

табысқа баса назар аудара отырып, ұтымды өмір сүру қабілетін дамыту. 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о болезнях 

растительных органов, бактериальных, грибных и вирусных возбудителях и их 

распространении, механизмы патогенности, методы диагностики инфекционных и 

неинфекционных болезней, методы и средства защиты растений от болезней. 

Содержание: особенности анатомии, физиологии и морфологии возбудителей 

фитопатологических состояний растений, а также их видовой состав. Изучение 

заболеваний, вызываемых патогенными организмами и приводящих к поражению 

растений. Изучение методов борьбы с возбудителями заболеваний растений, и защиты 

растений от заражения. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать основные специфические термины курса, биологию и экологию 

возбудителей заболеваний растений, основные признаки поражения растений 

болезнетворными организмами; 

2) оценивать опасность фитопатологических организмов для основных 

сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними; 

3) применять знания о биологии грибов, бактерий и вирусов, и вызываемых ими 

болезней при определении патологических изменений в растении; 

4) примененять информации из различных источников, в том числе с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний; 

5) развивать способность жить рационально, с акцентом на достижение реальных 

целей, на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех. 

 

The purpose of teaching the discipline is the formation of knowledge about the diseases 

of plant organs, bacterial, fungal and viral pathogens and their spread, pathogenicity mechanisms, 

methods for diagnosing infectious and non-communicable diseases, methods and means of 

protecting plants from diseases. 

Tasks of the discipline: features of anatomy, physiology and morphology of pathogens of 

plant pathological conditions of plants, as well as their species composition. The study of diseases 

caused by pathogenic organisms and leading to the defeat of plants. The study of methods to 

combat plant pathogens and protect plants from infection. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the main specific terms of the course, biology and ecology of plant pathogens, 

the main signs of plant disease; 

2) assess the risk of phytopathological organisms to major crops and control measures; 
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3) apply knowledge of the biology of fungi, bacteria and viruses, and the diseases they 

cause in determining pathological changes in the plant; 

4) apply information from various sources, including the use of modern computer tools, 

network technologies, databases and knowledge; 

5) to develop the ability to live rationally, with an emphasis on achieving real goals, 

education, healthy lifestyle and professional success. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания биологии 

Мethodology of teaching biology. 

 

 

Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер систематикасы 

Систематика низших и высших растений 

Systematics of lower and higher plants  

Мақсаты: өсімдіктер систематикасының даму тарихы, өсімдіктерді жүйелеу 

принциптері мен зерттеу әдістерін, халықшаруашылығында маңызды өкілдері мен 

олардың құрылысының ерекшеліктері, көбейту және қорғау шараларын оқып үйрену, 

жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің шығу тегі мен эволюциясын және филогенезін білу. 

Мазмұны: жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жүйелеу принциптері. Жасуша 

құрылысының ерекшелігі. Өсімдіктерді зерттеу әдістері. Ашық және жабық тұқымдылар 

бөлімі, кластары, класс тармағы, қатарлары, тұқымдастар, туыс және түрлері: жіктелуі, 

өкілдері, көбеюі, таралу ерекшеліктері, маңызы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктердің жасуша құрылысы мен көбею ерекшеліктерін, маңызы мен 

өкілдерін сипаттау; 

2) өсімдіктердің, саңырауқұлақтардың және микроорганизмдердің морфологиялық 

ерекшеліктері, анатомиясы, физиологиясы, экологиясы, систематикасы және 

географиялық таралуы туралы, олардың табиғаттағы және адамның шаруашылық 

өміріндегі ролін талдау; 

3) жаңартылған бағдарлама және әдістеме бойынша өсімдіктер бөлімінің мазмұнын, 

мектеп курсындағы биология пәнін оқытудың аспектілерін білу керек. ҚР білім 

саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарды, биология бойынша білім 

бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын, ҚР жалпы білім беретін мектептерінде білім 

процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы, құндылыққа бағытталған, жеке басқа 

бағытталған, саралап жіктелген, интергративті, іскерлік, информациялық 

коммуникативтік, жоба – зерттеуші, мәселеге, жүйелік, модульдік, компетенттік тәсілдерге 

негізделген оқудың жаңа стандарттарын; оқушылардың функционалдық сауаттылығын, 

жаратылыстану ғылымдарының сауаттылығын дамыту және диагностикалау әдістерінің 

құралдарын; ғылыми-теориялық және белгiсi бар бағалауды жүйенiң әдiстемелiк негiзiн 

талдау; 

4) негізгі биологиялық түсініктерді, биологиялық заңдар мен құбылыстарды қолдану; тірі 

ағзалар құрылысының көп деңгейлі қағидаларын, олардың ішіндегі иерархиялық байланыс 

туралы; тірі ағзалардың көбею деңгейлері туралы, негізгі өсімдік топтарының жүйесін 

және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің көп түрлілігін, сонымен қатар жергілікті флораны 

қолдану. 

5) ғылыми зерттеу (педагогикалық) жұмыстары кезінде алынған білімдерді 

пайдалана білуге;  

6) мектепте биология пәнін жүргізуде, факультативтік сабақтар мен үйірмелер 

ұйымдастыруда, ғылыми-зерттеу, биология бойынша жоба жұмыстарын ұйымдастыру және 
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өткізуде алынған теориялық білімдерін және зертханалық икемдерін  тәжірибе және ғылыми-зерттеу 

іс-әрекеттерінде қолдана білуі;  

7) жаңа тәсiлдер негiзде мектептегі биология курсы бойынша тапсырмалар 

құрау:проблемалық, зерттеу, интегратиялық, компетентті және iскерлiк; зертханаларда, 

мұражайларда, кітапханаларда икемдерін қолдана алуы қажет; мазмұны жаңарған биология 

білімінің төңірегінде әр түрлі фунционалдық, оқушылардың жаратылыстану ғылымдар 

сауаттылығының дамуын жүзеге асыру, тәжірибелік бағытталған тапсырмалар және 

шығармашылық сипаттағы тапсырмалар құру (зерттеу сипаттағы, экономикалық, тарихи 

мазмұнымен тапсырмалар және т.б.), сондай-ақ функционалдық, жаратылыстану ғылымдарының 

сауаттылығының қалыптасуын;  

8) білім стандарттарының талаптарына сай, жаңарған бағдарлама бойынша, білім 

жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі негізінде биология бойынша оқу бағдарламаларын 

ұйымдастыра білу; 

9) жасушалардың, өсімдік бөлімдері құрылыстарының ерекшеліктерін және жеке 

құрылымдардың жұмыс істеу заңдылықтарына талдау жасау; микроскопия, бақылау, 

суреттеу, анықтау, классификация және халық аралық терминдерді, номенклатураны, 

арнайы ғылыми әдебиетті, заманауи, ескі құралдар мен әдістерді қолданып өсімдіктерді 

жүйелеу икемділігін көрсете білуі қажет.  

10) оқу жаттығу іс тәжірибесінде, ғылыми зерттеу жұмыстарында көрнекті 

материалдарды оқу құралдарын дұрыс пайдалана білуге; 

11) жоғары сатыдағы өсімдіктер бойынша заманауи ақпараттарда бағыт табу және 

ақпаратты әр түрлі тәсілдермен көрсету: схемалық, графиктік, сипаттама беруге. 

 

Цель: изучение история развития систематики растений, принципы классификации 

и методы исследования, представителей значимых в народном хозяйстве и их структурные 

особенности, проблемы размножения и охраны, знать происхождение, эволюцию и 

филогенез высших растений. 

Содержание: принципы классификации систематики растений. Особенности 

строение клетки. Методы исследования систематики высших растений. Методы 

исследования растений. Голосеменные и покрытосеменные растения, классы, подклассы, 

порядки, семейства, род, виды, классификация, представители, размножение, особенности 

распростронения, значение. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать особенности строения клетки и размножения растений, представителей 

и значение;  

2) анализировать особенности морфологии, анатомии, физиологии, экологии, 

размножения, систематики и географического распространения растений, грибов и 

микроорганизмов, понимает их роль в природе и хозяйственной деятельности человека;  

3) сравнивать содержание раздела систематики высших растений по обновленной 

программе и методические аспекты изучения дисциплины в школьном курсе биологии;  

4) анализировать нормативно-правовые документы в сфере образования РК, обновленное 

содержание образовательных программ по биологии, об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые стандарты обучения, 

основанные на ценностно-ориентированном, личностно-ориентированном, дифференцированном, 

интегративном, деятельностном, информационно-коммуникативном, проектно - 

исследовательском, проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах; 

инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, естественнонаучной 

грамотности школьников; научно-теоретические и методические основы системы критериального 

оценивания;  

4) обобщать основные биологические понятия, знания биологических законов и 

явлений; о многоуровневом принципе строения живых организмов и иерархических связях 

внутри него; об этапах развития живых организмов, об основных систематических группах 

растений и видовом разнообразии высших и низших растений, в том числе местной флоры; 

5) применять полученные знания в научно исследовательской (педагогической) 

работе;  
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6) применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки в практической  и 

научно-исследовательской деятельности; в преподавании уроков биологии в школе, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной и научно – 

исследовательской, проектной работы учащихся по биологии; составлять задания по данному 

разделу школьного курса биологии на основе новых подходов: проблемного, исследовательского, 

интегративного, компетентностного и деятельностного;  

7) в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать 

практикоориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, и др.), а также 

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  

8) реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы критериального 

оценивания образовательных достижений;  

9) анализировать особенности строения и закономерности функционирования 

отдельных структур, клеток, органов растений; демонстрация основных навыков 

микроскопирования, наблюдения, описания, идентификации, классификации и 

систематизации растений с использованием международной терминологии и 

номенклатуры, специальной и научной литературы, традиционной и современной 

аппаратуры и методов; 

10) использовать учебное оборудование, применять наглядных материалов в 

учебной практике и научно исследовательской работе; 

11) ориентироваться в современной информации по систематике высших растений 

ипредставления информации различными способами: описательным, схематическим, 

графическим, элементарными методами биологического познания, навыками работы с 

биологической информацией. 

 

The purpose of the study of the history of the taxonomy of plants, the principles of 

classification and research methods, important representatives in narodnomhozyaystve and their 

structural features, problems reproduction and protection, to know the origin, evolution and 

phylogeny of plants. 

Contents: principles of classification taxonomy of plants. Features of the cell structure. 

Research methods of systematics of plants. Research Methods of plants. Higher spore plants. 

Seminal.Gymnosperms and angiosperms, classes, subclasses, order, family, genus, species, 

classification, representatives, reproduction, especially rasprostronenie, value. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to describe the features of the cell structure and reproduction of plants, representatives and 

value;  

2) analyze the features of morphology, anatomy, physiology, ecology, reproduction, 

taxonomy and geographical distribution of plants, fungi and microorganisms, understands their 

role in nature and human economic activity;  

3) to compare the content of the section of systematics of higher plants on the updated 

program and methodological aspects of the discipline in the school course of biology;  

4) to analyze the legal documents in the field of education of the Republic of Kazakhstan, 

the updated content of educational programs in biology, the peculiarities of the educational 

process in secondary schools of the Republic of Kazakhstan, new standards of education based 

on value-oriented, personality-oriented, differentiated, integrative, activity, information and 

communication, design and research, problem, system, modular, competence approaches; 

diagnostic tools and development of functional literacy, natural science literacy of students; 

scientific-theoretical and methodological foundations of the system of criteria-based assessment;  

4) generalize the basic biological concepts, knowledge of biological laws and phenomena; 

the multilevel principle of the structure of living organisms and hierarchical relationships within 

it; the stages of development of living organisms, the main systematic groups of plants and species 

diversity of higher and lower plants, including local flora; 

5) apply the acquired knowledge in research (pedagogical) work;  
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6) to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities; in teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and circles, in 

organizing and conducting educational and research, project work of students in biology; to 

prepare tasks for this section of the school biology course on the basis of new approaches: 

problem, research, integrative, competence and activity;  

7) within the framework of updating the content of biological education, to develop 

functional, natural science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks 

of a creative nature (tasks of a research, entertaining nature, tasks with economic, historical 

content, etc.), as well as to verify the formation of functional, natural science literacy;  

8) implement educational programs in biology in accordance with the requirements of 

educational standards, the updated program, based on the system of criteria-based assessment of 

educational achievements;  

9) to analyze the features of the structure and patterns of functioning of individual structures, 

cells, plant organs; demonstration of basic skills of microscopy, observation, description, 

identification, classification and systematization of plants using international terminology and 

nomenclature, special and scientific literature, traditional and modern equipment and methods; 

10) use educational equipment, use visual materials in educational practice and research 

work; 

11) navigate-to-date information on the systematics of higher plants of predstavleniya 

information in different ways: descriptive, diagrammatic, graphical, using elementary methods, 

biological cognition, skills in working with biological information. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Құрылымдық ботаника 

Структурная ботаника 

Structural Botany 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

Evolution of organic world 

 

 

Адам анатомиясы және физиологиясы 

Анатомия и физиология человека  

Human’s anatomy and physiology 

Мақсаты: физиология пәні және әдістерін, физиологиялық жүйелер мен қызмет 

туралы түсініктерін, функцияларды реттеу жүйесін, жасуша физиологиясын, жүйке 

жүйесінің, сенсорлық жүйенің, бұлшық ет жүйесінің физиологиясын, қан айналу жүйесінің 

физиологиясын, тыныс алу, ас қорыту, бөліп шығару, эндокриндік жүйелерінің 

физиологиясын зерттеу. 

Мазмұны: Тірек-қимыл жүйесі, жүйке жүйесі, тыныс алу мүшелер жүйесі. Қан 

айналу жүйесі, зәршығару мүшелер жүйесі, көбею мүшелер жүйесі, ішкі секреция бездер 

жүйесі, сезім мүшелер жүйесі, тері, иммундық жүйе. Ұлпадағы биоэлектрлік құбылыстар. 

Рефлекс. Анализаторлар. Нерв жүйесінің морфофункционалдық ұйымдасуы. Ағзаның ішкі 

ортасы. Қанның құрылысы мен қызметі. Жүрек қызметінің регуляциясы. Тыныс алу 

жүйесінің морфофункционалдық ұйымдасуы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адамның анатомиясы мен физиологиясын сипаттау; 

2) адам анатомиясы мен физиологиясы бойынша зертханалық сабақтар өткізу; 

3) адамның анатомиялық және морфологиялық құрылымын ажырату және 

салыстыру; 

4) мектепте биология пәнін жүргізуде, факультативтік сабақтар мен үйірмелер 

ұйымдастыруда, ғылыми-зерттеу, биология бойынша жоба жұмыстарын ұйымдастыру және 

өткізуде алынған теориялық білімдерін және зертханалық икемдерін  тәжірибе және ғылыми-зерттеу 

іс-әрекеттерінде қолдана білуі;  
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5) жаңа тәсiлдер негiзде мектептегі биология курсы бойынша тапсырмалар 

құрау:проблемалық, зерттеу, интегратиялық, компетентті және iскерлiк; зертханаларда, 

мұражайларда, кітапханаларда икемдерін қолдана алуы қажет; мазмұны жаңарған биология 

білімінің төңірегінде әр түрлі фунционалдық, оқушылардың жаратылыстану ғылымдар 

сауаттылығының дамуын жүзеге асыру, тәжірибелік бағытталған тапсырмалар және 

шығармашылық сипаттағы тапсырмалар құру (зерттеу сипаттағы, экономикалық, тарихи 

мазмұнымен тапсырмалар және т.б.), сондай-ақ функционалдық, жаратылыстану ғылымдарының 

сауаттылығының қалыптасуын. 

 

Цель: изучает предмет и методы физиологии, понятие физиологических систем и 

функций, систему регуляции функций, физиологию клетки, нервной, сенсорных, 

мышечных систем, физиологию кровообращения, физиологию дыхательной, 

пищеварительной, выделительной, эндокринной систем. 

Содержание: опорно-двигательная (костная и мышечная система), нервная система, 

система органов пищеварения, система органов дыхания, сердечно-сосудистая система, 

мочевыделительная система, система органов размножения, система желез внутренней 

секреции, система органов чувств, кожа, иммунная система, биоэлектрические явления в 

тканях, понятие «рефлекс». Понятие о низшей и высшей нервной деятельности, о 

безусловных и условных рефлексах, временных нервных связях. Понятие, общий план 

строения, общие свойства анализаторов. Морфофункциональная организация зрительного 

анализатора. Аномалии рефракции. Морфофункциональная организация нервной 

системы. Основные отделы центральной нервной системы. Внутренняя среда организма. 

Значение, функции и строение крови. Морфофункциональная организация сердечно-

сосудистой системы. Физиологические свойства сердечной мышцы. Регуляция сердечной 

деятельности. Понятие дыхания. Морфофункциональная организация дыхательной 

системы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать анатомию и физиологию человека; 

2) проводить лабораторные занятия по анатомии и физиологии человека; 

3) различать и сравнивать анатомические и морфологические строение человека; 

4) применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки в практической  и 

научно-исследовательской деятельности; в преподавании уроков биологии в школе, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной и научно – 

исследовательской, проектной работы учащихся по биологии; составлять задания по данному 

разделу школьного курса биологии на основе новых подходов: проблемного, исследовательского, 

интегративного, компетентностного и деятельностного;  

5) в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать 

практикоориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, и др.), а также 

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности. 

 

The purpose studies a subject and methods of physiology, concept of physiological systems 

and functions, system of regulation of functions, physiology of a cell, nervous, touch, muscular 

systems, blood circulation physiology, physiology of respiratory, digestive, secretory, endocrine 

systems. 

Main sections: musculoskeletal (bone and muscular system), nervous system, system of 

digestive organs, system of respiratory organs, cardiovascular system, the urinary system, system 

of bodies of reproduction, system of endocrine glands, system of sense organs, skin, immune 

system the bioelectric phenomena in tissues, the concept "reflex". Concept about the lowest and 

higher nervous activity, about unconditioned and conditioned reflexes, temporary nervous 

communications. Concept, general plan of a structure, general properties of analyzers. 

Morphofunctional organization of the visual analyzer. Anomalies of a refraction. 

Morphofunctional organization of nervous system. Main departments of the central nervous 

system. Internal environment of an organism. Value, functions and structure of blood. 
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Morphofunctional organization of cardiovascular system. Physiological properties of a cardiac 

muscle. Regulation of warm activity. Concept of breath. Morphofunctional organization of 

respiratory system. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the anatomy and physiology of man; 

2) conduct laboratory classes in human anatomy and physiology; 

3) to distinguish and compare the anatomical and morphological structure of the person; 

4) to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activities; in teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and 

circles, in organizing and conducting educational and research, project work of students in 

biology; to prepare tasks for this section of the school biology course on the basis of new 

approaches: problem, research, integrative, competence and activity;  

5) within the framework of updating the content of biological education, to develop 

functional, natural science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks 

of a creative nature (tasks of a research, entertaining nature, tasks with economic, historical 

content, etc.), as well as to verify the formation of functional, natural science literacy. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Жасуша мен ұлпа биологиясы 

Биология клеток и тканей 

Biology of cells and tissues  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Генетика, биологияны оқыту әдістемесі 

Генетика, методика преподавания биологии 

Genetics, method of teaching biology 

 

 

Адам анатомиясы мен реттеушілік физиологиясы 

Анатомия и регуляционая физиология человека 

RegulatoryAnatomy and physiology of the human  

Мақсаты: физиология пәні және әдістерін, физиологиялық жүйелер мен қызмет 

туралы түсініктерін, функцияларды реттеу жүйесін, жасуша физиологиясын, жүйке 

жүйесінің, сенсорлық жүйенің, бұлшық ет жүйесінің физиологиясын, қан айналу жүйесінің 

физиологиясын, тыныс алу, ас қорыту, бөліп шығару, эндокриндік жүйелерінің 

физиологиясын зерттеу. 

Мазмұны: Тірек-қимыл жүйесі, жүйке жүйесі, тыныс алу мүшелер жүйесі. Қан 

айналу жүйесі, зәршығару мүшелер жүйесі, көбею мүшелер жүйесі, ішкі секреция бездер 

жүйесі, сезім мүшелер жүйесі, тері, иммундық жүйе. Ұлпадағы биоэлектрлік құбылыстар. 

Рефлекс. Анализаторлар. Нерв жүйесінің морфофункционалдық ұйымдасуы. Ағзаның ішкі 

ортасы. Қанның құрылысы мен қызметі. Жүрек қызметінің регуляциясы. Тыныс алу 

жүйесінің морфофункционалдық ұйымдасуы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адамның анатомиясы мен физиологиясын сипаттау; 

2) адам анатомиясы мен физиологиясы бойынша зертханалық сабақтар өткізу; 

3) адамның анатомиялық және морфологиялық құрылымын ажырату және 

салыстыру; 

4) мектепте биология пәнін жүргізуде, факультативтік сабақтар мен үйірмелер 

ұйымдастыруда, ғылыми-зерттеу, биология бойынша жоба жұмыстарын ұйымдастыру және 

өткізуде алынған теориялық білімдерін және зертханалық икемдерін  тәжірибе және ғылыми-зерттеу 

іс-әрекеттерінде қолдана білуі;  

5) жаңа тәсiлдер негiзде мектептегі биология курсы бойынша тапсырмалар 

құрау:проблемалық, зерттеу, интегратиялық, компетентті және iскерлiк; зертханаларда, 

мұражайларда, кітапханаларда икемдерін қолдана алуы қажет; мазмұны жаңарған биология 

білімінің төңірегінде әр түрлі фунционалдық, оқушылардың жаратылыстану ғылымдар 

сауаттылығының дамуын жүзеге асыру, тәжірибелік бағытталған тапсырмалар және 

шығармашылық сипаттағы тапсырмалар құру (зерттеу сипаттағы, экономикалық, тарихи 
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мазмұнымен тапсырмалар және т.б.), сондай-ақ функционалдық, жаратылыстану ғылымдарының 

сауаттылығының қалыптасуын. 

 

Цель: изучает предмет и методы физиологии, понятие физиологических систем и 

функций, систему регуляции функций, физиологию клетки, нервной, сенсорных, 

мышечных систем, физиологию кровообращения, физиологию дыхательной, 

пищеварительной, выделительной, эндокринной систем. 

Содержание: опорно-двигательная (костная и мышечная система), нервная система, 

система органов пищеварения, система органов дыхания, сердечно-сосудистая система, 

мочевыделительная система, система органов размножения, система желез внутренней 

секреции, система органов чувств, кожа, иммунная система, биоэлектрические явления в 

тканях, понятие «рефлекс». Понятие о низшей и высшей нервной деятельности, о 

безусловных и условных рефлексах, временных нервных связях. Понятие, общий план 

строения, общие свойства анализаторов. Морфофункциональная организация зрительного 

анализатора. Аномалии рефракции. Морфофункциональная организация нервной 

системы. Основные отделы центральной нервной системы. Внутренняя среда организма. 

Значение, функции и строение крови. Морфофункциональная организация сердечно-

сосудистой системы. Физиологические свойства сердечной мышцы. Регуляция сердечной 

деятельности. Понятие дыхания. Морфофункциональная организация дыхательной 

системы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать анатомию и физиологию человека; 

2) проводить лабораторные занятия по анатомии и физиологии человека; 

3) различать и сравнивать анатомические и морфологические строение человека; 

4) применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки в практической  и 

научно-исследовательской деятельности; в преподавании уроков биологии в школе, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной и научно – 

исследовательской, проектной работы учащихся по биологии; составлять задания по данному 

разделу школьного курса биологии на основе новых подходов: проблемного, исследовательского, 

интегративного, компетентностного и деятельностного;  

5) в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать 

практикоориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, и др.), а также 

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности. 

 

The purpose studies a subject and methods of physiology, concept of physiological systems 

and functions, system of regulation of functions, physiology of a cell, nervous, touch, muscular 

systems, blood circulation physiology, physiology of respiratory, digestive, secretory, endocrine 

systems. 

Main sections: musculoskeletal (bone and muscular system), nervous system, system of 

digestive organs, system of respiratory organs, cardiovascular system, the urinary system, system 

of bodies of reproduction, system of endocrine glands, system of sense organs, skin, immune 

system the bioelectric phenomena in tissues, the concept "reflex". Concept about the lowest and 

higher nervous activity, about unconditioned and conditioned reflexes, temporary nervous 

communications. Concept, general plan of a structure, general properties of analyzers. 

Morphofunctional organization of the visual analyzer. Anomalies of a refraction. 

Morphofunctional organization of nervous system. Main departments of the central nervous 

system. Internal environment of an organism. Value, functions and structure of blood. 

Morphofunctional organization of cardiovascular system. Physiological properties of a cardiac 

muscle. Regulation of warm activity. Concept of breath. Morphofunctional organization of 

respiratory system. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the anatomy and physiology of men; 

2) conduct laboratory classes in human anatomy and physiology; 
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3) to distinguish and compare the anatomical and morphological structure of the person; 

4) to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activities; in teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and 

circles, in organizing and conducting educational and research, project work of students in 

biology; to prepare tasks for this section of the school biology course on the basis of new 

approaches: problem, research, integrative, competence and activity;  

5) within the framework of updating the content of biological education, to develop 

functional, natural science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks 

of a creative nature (tasks of a research, entertaining nature, tasks with economic, historical 

content, etc.), as well as to verify the formation of functional, natural science literacy. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Цитология және гистология 

Цитология и гистология 

Cytology and histology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

Evolution of organic world 

 

 

Генетика 

Генетика  

Genetics 

Пәннің негізгі мақсаты: классикалық және қазіргі заманғы генетика жетістіктері 

негізінде тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтары туралы жүйелі білімді 

қалыптастыру; тәжірибелік мәліметтерге генетикалық талдау жасау және  генетикалық 

есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру; генетиканың негізгі  заңдарын, адамның 

практикалық қызметі мен ғылым үшін генетикалық білімнің  рөлін түсінуді дамыту және 

оларды мектептегі биологиялық білім берудің жаңартылған мазмұнының мақсаттары мен 

міндеттерін шешу және мамандық бойынша ары қарай білім алуды жалғастыру үшін  

қажетті деңгейде меңгерту.  

Мазмұны: Пән және міндеттер, генетиканың моделді нысандары мен әдістері. 

Генетиканың даму тарихы. Генетика ғылымының қазіргі жай-күйі, оның ғылым мен 

тәжірибені дамытудағы, медицина, ауыл шаруашылығы, экология, микробиологиялық 

және биотехнологиялық салалардағы мәселелерді шешудегі рөлі. Тұқым қуалаушылықтың 

цитологиялық негізі. Аллелді және аллелді  емес  гендердің өзара әрекеттесуі кезінде 

белгілердің тұқым қуалауы және тұқым қуалау принціптері. Тұқым қуалаушылықтың 

хромосомалық теориясы. Жыныс генетикасы және жыныспен тіркес тұқым қуалау. 

Хромосомалық емес тұқым қуалау.  Өзгергіщтік және зерттеу әдістері.  Геннің құрылымы 

және қызметі. Тұқым қуалаудың молекулалық негіздері. Онтогенездің генетикалық 

негіздері. Популяция генетикасы. Адам генетикасы. Селекцияның  генетикалық негіздері. 

Гендік инженерия мәселелері. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) генетиканың пәні, мақсаттары мен міндеттерін, генетиканың моделді нысандары 

мен әдістерін, генетиканың даму тарихын түсіндіру;  

2) генетика ғылымының қазіргі жай-күйін, оның ғылым мен тәжірибені дамытудағы, 

медицина, ауыл шаруашылығы, экология, микробиологиялық және биотехнологиялық 

салалардағы мәселелерді шешудегі рөлін интерпретациялау; 

3) мектептің биологиялық білім беру жүйесінде және болашақ биология мұғалімінің 

ғылыми білімінде «Генетика» курсының маңызын, орны және рөлін; мектептегі биология 

курсының оқу бағдарламасының жаңартылған мазмұнына сәйкес генетиканың мақсаты 

мен міндеттерін, оқу тақырыптарын, бөлімдерін, генетикалық материалды зерттеу 

логикасын; генетика материалдарын негізгі, тереңдетілген, факультативті зерттеу 

мазмұнына қойылатын талаптарын талдау; 
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4) ұғымдық аппарат, генетика ұғымдарының құрылымын,  терминдермен жұмыс 

істеу жүйесін, білім алушылардың ойлауын дамытуда генетикалық ұғымдардың рөлін 

қолдану; 

5) моно-, ди- және полигибридті будандасуда белгілердің тұқым қуалау қағидалары 

мен заңдылықтарын, аллелді және алледі емес гендердің өзара әрекеттсуін; тұқым 

қуалаушылықтың хромосомалық теориясы жайлы білімді қолдану; тұқым қуалаушылықты 

зерттеу бойынша үлгілі тәжірибелердің нәтижелерін статистикалық өңдеу әдістерін 

қолдана отырып эксперименттік мәліметтерге сауатты талдау жүргізуді талдау; 

6) генетикалық есептер мен жағдайаттарды, кейстерді шешу мен білімін тереңдету 

үшін оқу, ғылыми, анықтама әдебиеттерімен және электрондық, оның ішінде ғаламтор 

ресурстарымен өзбетінше жұмыс істеу; өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген 

жұптар мен топтарда жұмыс істеу; 

7) өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген жұптар мен топтарда жұмыс істеу 

дағдылары; логикалық, аналитикалық, сыни ойлау  дағдылары мен және кәсіби, жалпы 

мәдени, интеллектуалды деңгейін көтеру мақсатында рефлексия дағдыларын 

тұжырымдау.  

 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

систематизированных знаний о закономерностях наследственности и изменчивости на 

основе достижений классической и современной генетики; формирование навыков 

генетического анализа экспериментальных данных и решения генетических задач; 

выработка понимания фундаментальных законов генетики, роли генетических знаний для 

науки и практической деятельности человека и овладение ими на уровне, необходимом для 

решения целей и задач обновленного содержания биологического образования в школе и 

продолжения дальнейшего обучения по специальности.  

Содержание: Предмет и задачи, модельные объекты и методы генетики. История 

развития генетики. Современное состояние науки генетики, и ее роль в развитии науки и 

практики, в решении проблем и развития медицины, сельского хозяйства, экологии, 

микробиологической и биотехнологической промышленности. Цитологические основы 

наследственности. Основные закономерности наследования признаков и принципы 

наследственности при взаимодействии аллельных и неаллельных генов. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика пола и сцепленное с полом наследование. Сцепленное 

наследование и кроссинговер. Нехромосомное наследование. Изменчивость и методы 

изучения. Структура и функция гена. Молекулярные механизмы реализации 

наследственной информации. Генетические основы онтогенеза. Генетика популяций. 

Генетика человека. Генетические основы селекции. Вопросы генетической инженерии.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать предмет, цели и задачи, модельные объекты и методы генетики, 

историю развития генетики; 

2) интерпретировать современное состояние науки генетики, и ее роль в развитии 

науки и практики, в решении проблем медицины, сельского хозяйства, экологии, 

микробиологической и биотехнологической промышленности;  

3) обсуждать значимость, роль и место курса «Генетики»в системе школьного 

биологического образования и в научном образовании будущего учителя биологии; цели 

и задачи, разделы, учебные темы по генетике, логика изучения генетического материала в 

соответствии с обновленным содержанием учебной программы школьного курса 

биологии, требования к содержанию основного, углубленного и факультативного 

изучения материала по генетике;  

4) применять понятийный аппарат, структура понятий генетики, система работы с 

терминами, роль генетических понятий в развитии мышления учащихся;  

5) применять знания о фундаментальных законах и принципах наследования 

признаков при моно-, ди- и полигибридных скрещиваниях, взаимодействии аллельных и 

неаллельных генов; хромосомную теорию наследственности; сцепленное наследование и 

кроссинговер; генетику пола, и наследование признаков, локализующихся в мужских и 
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женских хромосомах; мутационная и модификационная изменчивость, методы их  

изучения; 

6) самостоятельно работать с учебной, научной, справочной литературой, 

электронными ресурсами, в том числе, ресурсами сети Интернет для расширения и 

углубления знаний, решения генетических и ситуационных задач и кейсов, работать в паре 

и группе на основе взаимоуважения и сотрудничества; 

7) выражать навыки логического, аналитического, критического мышления и 

рефлексии для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня.  

 

The main purpose of the discipline is: the formation of systematic knowledge about laws 

of heredity and variability based on the achievements of classical and modern genetics; 

development of skills for genetic analysis of experimental data and solving genetic problems; 

developing an understanding of the fundamental laws of genetics, the role of genetic knowledge 

for science and practical human activity and mastering them at the level necessary to solve the 

goals and objectives of the updated content of biological education at school and to continue 

further education in the specialty. 

Contents: Subject and tasks, model objects and methods of genetics. The history of 

genetics. The current state of the genetic science, and its role in the development of science and 

practice, in solving problems and the development of medicine, agriculture, ecology, 

microbiological and biotechnological industries. Cytological basis of heredity. The main patterns 

of trait inheritance and principles of heredity in the interaction of allelic and nonallelic genes. 

Chromosomal theory of heredity. Genetics of sex and sex-linked inheritance. Linked inheritance 

and crossing over. Non-chromosomal inheritance. Variability and methods of learning. Structure 

and function of the gene. Molecular mechanisms for the implementation of hereditary 

information. Genetic basis of ontogenesis. Genetics of populations. Human genetics. Genetic 

basis of selection. Questions of genetic engineering. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the subject, goals and objectives, model objects and methods of genetics, the 

history of genetics; 

2) to interpret the current state of the science of genetics, and its role in the development of 

science and practice, in solving the problems of medicine, agriculture, ecology, microbiological 

and biotechnological industry;  

3) to discuss the importance, role and place of the course "Genetics"in the school of 

biological education and scientific education of the future teacher of biology; goals and 

objectives, sections, training topics on genetics, the logic of the study of genetic material in 

accordance with the updated content of the curriculum of the school biology course, the 

requirements for the content of the basic, in-depth and optional study of the material on genetics; 

4) apply the conceptual apparatus, the structure of the concepts of genetics, the system of 

working with terms, the role of genetic concepts in the development of students ' thinking;  

5) apply knowledge of the fundamental laws and principles of inheritance of traits in mono 

-, di - and polyhybrid crossings, the interaction of allelic and non-allelic genes; chromosomal 

theory of heredity; linked inheritance and crossing over; gender genetics, and inheritance of traits, 

localized in male and female chromosomes; mutation and modification variability, methods of 

their study; 

6) independently work with educational, scientific, reference literature, electronic 

resources, including Internet resources to expand and deepen knowledge, solve genetic and 

situational problems and cases, work in pairs and groups on the basis of mutual respect and 

cooperation; 

7) express the skills of logical, analytical, critical thinking and reflection for further 

education with a high degree of independence and improve their intellectual, cultural and 

professional level. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Биологияға кіріспе 
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Введение в биологию 

Introduction to biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биотехнология өсімдік шаруашылық негіздерімен 

Биотехнология с основами растениеводства 

Biotechnology with the basics of plant growing 

 

 

Мәдени өсімдіктердің интродукциясы және карантин негіздері 

Интродукция и основы карантина культурных растений 

Introduction and quarantine basis of cultivated plants  

Пәнінің мақсаты: табиғат флорасы негізінде өсімдіктер интродукциясы, 

интродукцияның әдістерін, жүйелі экологиялық әдіс, сирек және құрып бара жатқан 

өсімдіктердің реинтродукциясы. ауыл шаруашалығындағы интродукция типтері, жаңа 

мәдени түрлер, өсімдіктердің шығу тегінің орталықтары, рекомбинация орталықтары, 

алуан түрлі орталықтардың ерекшеліктері, селекциядағы өсімдіктердің интродукциялау 

жолдары, ағаштектес және дәрілік өсімдіктерді интродукциялау туралы білімді 

қалыптастырады. 

Мазмұны: Пән табиғат флорасы негізінде өсімдіктер интродукциясы, 

интродукцияның әдістерін, жүйелі экологиялық әдіс, сирек және құрып бара жатқан 

өсімдіктердің реинтродукциясы. ауыл шаруашалығындағы интродукция типтері, жаңа 

мәдени түрлер, өсімдіктердің шығу тегінің орталықтары, рекомбинация орталықтары, 

алуан түрлі орталықтардың ерекшеліктері, селекциядағы өсімдіктердің интродукциялау 

жолдары, ағаштектес және дәрілік өсімдіктерді интродукциялау туралы қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) интродукциялау түрлерін, интродукциялау әдістерін, өсімдіктерге қойылатын 

талаптарды, реинтродукциялау ұғымын, өсімдіктер карантині негіздерін сипаттау; 

2) ҚР Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды, биология 

бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын, ҚР жалпы білім беретін 

мектептерінде білім беру үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы, құндылық-

бағдарлы, тұлғалық-бағдарлы, сараланған, интегративті, әрекеттік, ақпараттық-

коммуникативтік, жобалау-зерттеу, проблемалық, жүйелік, модульдік, құзыреттілік 

тәсілдеріне негізделген оқытудың жаңа стандарттарын қолдану;;  

3) оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылықтарын диагностикалау және дамыту құралдарын жалпылау; критериалды 

бағалау жүйесінің ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздерін; 

4) өсімдіктер түрі үшін оңтайлы Интродукция шарттарын таңдау, интродукцияның 

табыстылығын болжау, карантиндік өсімдіктерге қойылатын талаптар; 

5) алынған теориялық білімдер мен зертханалық дағдыларды мектепте биология 

сабақтарын оқытуда практикалық және ғылыми–зерттеу қызметінде, факультативтік 

сабақтар мен үйірмелерді өткізуде, биология бойынша оқушылардың оқу және ғылыми-

зерттеу, жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда және өткізуде қолдану;  

6) мектептегі биология курсының аталған бөлімі бойынша жаңа тәсілдер негізінде 

тапсырмалар құрастыру: проблемалық, зерттеу, интегративті, құзыреттілік және іс-әрекет; 

биологиялық білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқушылардың функционалдық, 

жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамытуды жүзеге асыру, практикалық-

бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды (зерттеу, 

қызықты сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи мазмұнмен тапсырмалар және т. 

б.) әзірлеу, сондай-ақ функционалдық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтың 

қалыптасуын тексеруді жүзеге асыру;  

7) білім жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру 

стандарттарының талаптарына, жаңартылған бағдарламаға сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру;  

8) зертханаларда, мұражайларда, кітапханаларда жұмыс істеу дағдыларын 

пайдалану. 
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Цель дисциплины формирование понятий об интродукции растений природной 

флоры, методах интродукции, системно-экологических основах интродукции растений, 

реинтродукции в воспроизводстве редких и исчезающих растений, типах интродукции в 

сельском хозяйстве, общей характеристике карантинных видов растений, центрах 

происхождения культурных растений. 

Содержание: Дисциплина направлена на формирование понятий об интродукции 

растений природной флоры, методах интродукции, системно-экологических основах 

интродукции растений, реинтродукции в воспроизводстве редких и исчезающих растений, 

типах интродукции в сельском хозяйстве, общей характеристике карантинных видов 

растений, центрах происхождения культурных растений. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать виды интродукции, методы интродукции, требования к растениям-

интродуцентам, понятие реинтродукции, основы карантина растений; 

2) применять нормативно-правовые документы в  сфере образования РК, обновленное 

содержание образовательных программ по биологии, об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые стандарты обучения, 

основанные на ценностно-ориентированном, личностно-ориентированном, дифференцированном, 

интегративном, деятельностном, информационно-коммуникативном, проектно-исследовательском, 

проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах;  

3) обобщать инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, 

естественнонаучной грамотности школьников; научно-теоретические и методические основы 

системы критериального оценивания; 

4) выбирать оптимальные для вида растения условия интродукции, предсказывать 

успешность интродукции, требования к карантинным растениям; 

5) применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки в практической и 

научно-исследовательской деятельности в преподавании уроков биологии в школе, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной и научно–

исследовательской, проектной работы учащихся по биологии;  

6) составлять задания по данному разделу школьного курса биологии на основе новых 

подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, компетентностного и 

деятельностного; в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять 

развитие функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать практико-

ориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, и др.), а также 

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  

7) реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы критериального 

оценивания образовательных достижений;  

8) использовать навыки работы в лабораториях, музеях, библиотеках. 

 

The purpose of the discipline is:formation of concepts of introduction of plants of natural 

flora, methods of introduction, system-ecological bases of introduction of plants, reintroduction 

in reproduction of rare and disappearing plants, types of introduction in agriculture, the General 

characteristic of quarantine plant species, centers of origin of cultivated plants. 

Content: the discipline is aimed at formation of concept of plant introduction of natural 

flora, methods of introduction, system-ecological bases of plant introduction, reintroduction in 

the reproduction of rare and endangered plants, types of introduction in agriculture, general 

characteristics of quarantine plant species, centers of origin of cultural plants. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the types of introduction, methods of introduction, requirements for plants-

introducers, the concept of reintroduction, the basics of plant quarantine; 

2) to apply normative legal documents in the field of education of the Republic of 

Kazakhstan, the updated content of educational programs in biology, the peculiarities of the 

educational process in secondary schools of the Republic of Kazakhstan, new standards of 
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education based on value-oriented, personality-oriented, differentiated, integrative, activity, 

information and communication, design and research, problem, system, modular, competence 

approaches;  

3) generalize diagnostic tools and development of functional literacy, natural science 

literacy of students; scientific, theoretical and methodological foundations of the system of 

criteria-based assessment; 

4) to choose the optimal conditions for the plant species introduction, to predict the success 

of the introduction, the requirements for quarantine plants; 

5) apply the obtained theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities in teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and clubs, in the 

organization and conduct of educational and research, project work of students in biology;  

6) prepare tasks for this section of the school course of biology on the basis of new 

approaches: problem, research, integrative, competence and activity; within the framework of 

updating the content of biological education, to develop functional, natural science literacy of 

schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks of a creative nature (tasks of a 

research, entertaining nature, tasks with economic, historical content, etc.), as well as to verify 

the formation of functional, natural science literacy;  

7) implement educational programs in biology in accordance with the requirements of 

educational standards, the updated program, based on the system of criteria-based assessment of 

educational achievements;  

8) use skills in laboratories, museums, libraries. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Шығыс Қазақстан облысының ресурстануы 

Ресурсоведение Восточно-Казахстанской области 

The resource studies of East Kazakhstan region  

 

 

Шығыс Қазақстан облысының ресурстануы 

Ресурсоведение Восточно-Казахстанской области 

The resource studies of East Kazakhstan region  

Мақсаты: сенімділік бағалау тұрғысынан әлемде өсімдіктер минералдық ресурстар 

жіктеу индустриялық даму және экономикалық тиімділігін дәрежесін көзқарас әдістемесін 

негізгі түсіну құру және дамыту. 

Курс пайдалы өсімдіктерді зерттеу әдістері. Өсімдік қорларын санау әдістері. Дәрілік 

және жиі қолданылатын өсімдіктердің ресурстарының қазіргі жағдайы. Аймақтың табиғи 

қорларды тиімді пайдалану және қорғау мәселелерін қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктердің ресурстық топтары мен түрлерінің қорларын бағалаудың негізгі 

әдістерін сипаттау;  

2) шаруашылық пайдалы түрлерін анықтау және олардың қорларын анықтау 

мақсатында аймақтық флораны, фауна мен өсімдіктерді зерттеу нәтижелерін талдау;  

3) өсімдік және жануарлар ресурстарының әртүрлі топтарын пайдалану нормаларын 

анықтау және негіздеу кезіндегі жағдайды бағалау, табиғи ресурстарды тұрақты 

пайдалануды экологиялық оңтайландыру кезіндегі жағдайды меңгеру. 

4) олардың болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын жүзеге асыруға 

қабілеті, кәсіби қызметін орындау үшін жоғары дәлелді иеленеді; 

5) білім берудің жаңартылған мазмұны аясында педагогикалық қызметтің заңдары, 

заңдылықтары мен принциптерін білу негізінде білім беру процесін құрастыру. 
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Цель: сформировать и развить базовые представления о методологии подхода к 

классификации ресурсов полезных растений в мире по достоверности оценки, степени 

промышленного освоения и экономической эффективности. 

Курс предусматривает методы изучения ресурсов полезных растений. Методика 

подсчета запасов. Современное состояние запасов лекарственных и наиболее часто 

используемых ратений. Рациональное использование и охрана природных запасов 

региона. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать основные методы оценки запасов ресурсных групп и видов растений; 

методы, сроки и способы заготовки основных ресурсных видов растений; 

2) анализировать результаты исследования региональной флоры, фауны и 

растительности с целью выявления хозяйственно полезных видов и определения их 

запасов;  

3) оценивать ситуацию при определении и обосновании норм эксплуатации 

различных групп растительных и животных ресурсов, владеть ситуацией при 

экологической оптимизации устойчивого использования природных ресурсов; 

4) способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

5) конструировать образовательный процесс на основе знания законов, 

закономерностей и принципов педагогической деятельности в рамках обновленного 

содержания образования. 

 

Objective: To give an idea of the plant resources, methods of their study, the ways of 

rational use of rare and endangered plants.  

The course includes the study of methods of useful plants’ resource. Method of calculating 

of reserves. The current state of stocks of medicines and the most commonly used plants. Rational 

use and protection of natural resources.  

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the main methods for assessing the reserves of resource groups and plant 

species; methods, timing and methods of harvesting the main resource plant species. 

2) to analyze the results of the study of regional flora, fauna and vegetation in order to 

identify economically useful species and determine their reserves;  

3) to assess the situation in determining and justifying the norms of exploitation of 

various groups of plant and animal resources, to control the situation in the environmental 

optimization of sustainable use of natural resources. 

4) the ability to realize the social importance of their future profession, possession of a 

high motivation to carry out their professional activities; 

5) to design the educational process on the basis of knowledge of laws, laws and principles 

of pedagogical activity within the updated content of education. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to Biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе  

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  
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Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, основных 

религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий и их 

значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its importance 

for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the principles of 

interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 
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5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic world 

 

 

Мектептегі биология сабақтарындағы критериалды бағалау жүйесі 

Система критериального оценивания в школьном курсе биологии 

The system of criterial evaluation in the school course of biology  

Мақсаты: биология пәні бойынша оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды 

бағалаудың теориясы мен технологиясын меңгеру; биология сабақтарында оқушылардың 

оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың практикалық іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: Кіріспе. Білім беру нәтижелерін критериалды бағалау жүйесі 

туралы түсінік. Оқу үрдісінде бағалаудың негізгі критерийлері мен объектілері.  12 

жылдық білім берудің концептуалды ережелерін, жалпы мектептегі білім беру сапасын 

және әрбір оқушының оқу жетістіктерінің деңгейін арттыру үшін оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру стратегиясын ескере отырып, орта білім 

берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде оқытуды, бағалауды ұйымдастыру.  

Критериалды бағалау негізінде оқытуды ұйымдастырудың психологиялық-

педагогикалық негіздері, әртүрлі жастағы балалардың дамуын, қарым-қатынасын, 

қызметін, жеке ерекшеліктерін диагностикалау әдістері; 

Критериалды бағалау негізінде биологияны оқыту технологиясының әдістемелік 

негіздері: Биологияны оқыту процесінде білім алушылардың оқу жетістіктерін 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау үдерістерін жоспарлау және ұйымдастыру 

мәселелері. Биология сабақтарында пәндік және метапредметикалық нәтижелерді 

бағалайтын критерийлерді жобалау. Оқу бағдарламасы мен жалпыға бірдей стандарт 

талаптарына (мақсаттарына) сәйкес толық меңгеру эталонын (өлшемін) анықтау және 

тұжырымдау. Оқушыларды объективті бағалау үшін айдарларды әзірлеу және пайдалану; 

Критериалды бағалау рәсімін есепке ала отырып, биология сабақтарында 

оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері.  Бағалау және өзін-өзі 

бағалау, тоқсандық және жылдық баға қою механизмі. Ары қарай оқу туралы шешім 

қабылдау үшін критериалды бағалау. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) білім беру нәтижелерін, оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 

жүйесі туралы түсінік, оқыту үдерісінде бағалаудың негізгі критерийлері мен объектілері, 

12 жылдық білім берудің концептуалды ережелерін ескере отырып, орта білім берудің 

жаңартылған мазмұны шеңберінде оқытуды ұйымдастыру, бағалау, Жалпы мектептегі 

білім беру сапасын және әрбір оқушының оқу жетістіктерінің деңгейін арттыру үшін 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру стратегиясы; мақсаты мен 

міндеттері, биологиялық білімнің жаңартылған мазмұны, биология бойынша 

оқушылардың біліміне, шеберлігіне, дағдылары мен құзыреттеріне қойылатын 

бағдарламалық мақсаттар мен талаптарды қолдану; 

2) орта білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде мектептердің қазіргі 

талаптарын ескере отырып, оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 
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технологиясы негізінде оқытуды ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесін 

байланыстыру; 

3) оқушыларды бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері: әртүрлі жастағы балалардың дамуын, қарым-қатынасын, қызметін, жеке 

ерекшеліктерін диагностикалау әдістері; критериалды бағалау негізінде биологияны оқыту 

технологиясының әдістемелік негіздерін салыстыру; 

4) критериалды бағалау процедурасы кезінде биология сабақтарында білім 

алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілдерін бағалау; 

5) оқыту нәтижелерін жоспарлау, оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес 

биология бойынша пәндік және метапәндік нәтижелерді бағалайтын критерийлерді 

жобалау;  

6) оқушыларды объективті бағалау үшін айдарларды әзірлеу және пайдалану;  

7) оқушылардың оқу жетістіктерін диагностикалауды жүргізу және оқушылардың 

оқу-танымдық іс-әрекетінің жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау 

құралдары мен процедураларын қолдану;  

8) нормативтік құжаттар мен бақылау объектілерінің талаптарын ескере отырып, 

жоспарланған нәтижелерді бағалаудың оңтайлы технологияларын таңдау;  

9) оқыту нәтижелерін бағалауды ұйымдастыру үшін заманауи АКТ құралдарын 

қолдану; ары қарай оқу туралы шешім қабылдау үшін критериалды бағалауды қолдану; 

10) дағдысы болу: оқу нәтижелерін жоспарлау, оқушыларды объективті бағалау 

үшін айдарларды әзірлеу және пайдалану;  

11) оқыту нәтижелерін бағалауды ұйымдастыру үшін заманауи АКТ құралдарын 

қолдану; ары қарай оқу туралы шешім қабылдау үшін критериалды бағалауды қолдану.  

 

Цель: овладение знаниями теории и технологии критериального оценивания 

учебных достижений учащихся по биологии; формирование практических умений и 

навыков критериального оценивания учебных достижений учащихся на уроках биологии.  

Содержание курса: Введение. Понятие о системе критериального оценивания 

образовательных результатов. Основные критерии и объекты оценивания в процессе 

обучения. Организация обучения, оценивания в рамках обновленного содержания 

среднего образования с учетом концептуальных положений 12-летнего образования, 

стратегии формирования функциональной грамотности школьников для повышения 

качества школьного образования в целом и уровня учебных достижений каждого ученика.  

Психолого-педагогические основы организации обучения на основе критериального 

оценивания, методы диагностики развития, общения, деятельности, индивидуальных 

особенностей детей разных возрастов. Методические основы технологии обучения 

биологии на основе критериального оценивания: вопросы планирования и организации 

процессов формативного и суммативного оценивания учебных достижений обучающихся 

в процессе обучения биологии. Проектирование критериев, оценивающие предметные и 

метапредметные результаты на уроках биологии. Определение и формулировка эталона 

(критерия) полного усвоения (в соответствии с требованиями (целями) учебной 

программы и всеобщего стандарта. Разработка и использование рубрикаторов для 

объективного оценивания учащихся. Особенности организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках биологии с учетом процедуры критериального 

оценивания.  Механизм оценивания и самооценивания, выставления четвертных и годовых 

оценок. Критериальное оценивание для принятия решения о дальнейшем обучении. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) применять понятия о системе критериального оценивания образовательных 

результатов, учебных достижений учащихся, основные критерии и объекты оценивания в 

процессе обучения, организацию обучения, оценивания в рамках обновленного 

содержания среднего образования с учетом концептуальных положений 12-летнего 

образования, стратегии формирования функциональной грамотности школьников для 

повышения качества школьного образования в целом и уровня учебных достижений 

каждого ученика; цели и задачи, обновленного содержания биологического образования, 

http://zodorov.ru/po-patrioticheskomu-vospitaniyu-uchashihsya-na-2015-2016-ucheb.html
http://zodorov.ru/po-patrioticheskomu-vospitaniyu-uchashihsya-na-2015-2016-ucheb.html
http://zodorov.ru/po-patrioticheskomu-vospitaniyu-uchashihsya-na-2015-2016-ucheb.html
http://zodorov.ru/a-i-gercena-volhovskij-filial-psihologicheskaya-diagnostika-sh.html
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программные цели и требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям учащихся 

по биологии;  

2) связывать теорию и практику организации обучения на основе технологии 

критериального оценивания учебных достижений учащихся с учетом современных 

требований школ в рамках обновленного содержания среднего образования;  

3) сравнивать психолого-педагогические основы организации оценивания учащихся: 

методы диагностики развития, общения, деятельности, индивидуальных особенностей 

детей разных возрастов; 

4) оценивать методические основы технологии обучения биологии на основе 

критериального оценивания; способы организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на уроках биологии при процедуре критериального оценивания; 

5) планировать результаты обучения, проектировать критерии, оценивающие 

предметные и метапредметные результаты по биологии в соответствии требованиями 

учебной программы; разрабатывать и использовать рубрикаторы, для объективного 

оценивания учащихся;  

6) проводить диагностику учебных достижений учащихся и применять инструменты 

и процедуры оценивания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся;  

7) выбирать оптимальные технологии оценивания планируемых результатов, с 

учетом требований нормативных документов и объектов контроля;  

8) применять современные ИКТ средства для организации оценивания результатов 

обучения;  

9) использовать критериальное оценивание для принятия решения о дальнейшем 

обучении; 

10) планировать результаты обучения, разрабатывать и использовать рубрикаторы, 

для объективного оценивания учащихся; применять современные ИКТ средства для 

организации оценивания результатов обучения;  

11) использовать критериальное оценивание для принятия решения о дальнейшем 

обучении.  

 

Objective: to master the knowledge of the theory and technology of the criteria-based 

assessment of the educational achievements of students in biology; the formation of practical 

skills in the criterion assessment of students' academic achievements in biology lessons. 

Course content: Introduction The concept of the system of criteria evaluation of educational 

results. The main criteria and objects of evaluation in the learning process. Organization of 

training, evaluation within the framework of the updated content of secondary education, taking 

into account the conceptual provisions of the 12-year education, the strategy of forming functional 

literacy of schoolchildren to improve the quality of school education in general and the level of 

educational achievements of each student. Psychological and pedagogical foundations of the 

organization of training based on criteria-based assessment, methods for diagnosing development, 

communication, activities, individual characteristics of children of different ages; Methodical 

bases of the technology of teaching biology on the basis of criterion assessment: questions of 

planning and organizing the processes of formative and summative assessment of the educational 

achievements of students in the process of teaching biology. Designing criteria that evaluate 

subject and metasubject results in biology lessons. Definition and formulation of the standard 

(criterion) of full mastery (in accordance with the requirements (goals) of the curriculum and the 

universal standard. Development and use of rubricators for objective assessment of students; 

Features of the organization of educational and cognitive activity of students in biology 

class taking into account the criteria-based assessment procedure. The mechanism of evaluation 

and self-evaluation, issuing quarterly and annual assessments. Criterion estimation for making a 

decision about further education. 

As a result of studying the course the student will: 

1) apply the concept of a system of criteria-based evaluation of educational results, student 

learning achievements, the main criteria and objects of assessment in the learning process, the 

organization of training, evaluation within the updated content of secondary education, taking 
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into account the conceptual provisions of the 12-year education, strategies for developing 

functional literacy of schoolchildren to improve the quality of school education in general and the 

level of educational achievements of each student; goals and objectives, updated content of 

biological education, program goals and requirements for students' knowledge, skills, and 

competencies in biology; 

2) to link the theory and practice of organizing education based on the technology of 

criteria-based assessment of students ’academic achievements, taking into account the modern 

requirements of schools as part of the updated content of secondary education;  

3) compare psychological and pedagogical foundations of the organization of student 

assessment: methods of diagnosing development, communication, activities,  

4) estimate individual characteristics of children of different ages; methodological 

foundations of biology teaching technology based on criteria-based assessment; methods of 

organizing educational and cognitive activity of students in biology lessons during the criteria-

based assessment procedure. 

5) plan learning outcomes, design criteria that evaluate subject and metasubject results in 

biology in accordance with the requirements of the curriculum; Develop and use rubricators for 

objective assessment of students;  

6) diagnose students ’academic achievements and apply assessment tools and procedures 

taking into account the age and individual characteristics of students’ educational and cognitive 

activities;  

7) choose the best technologies for evaluating the planned results, taking into account the 

requirements of regulatory documents and objects of control;  

8) use modern ICT tools to organize the assessment of learning outcomes;  

9) use criterion assessment to decide on further education. 

10) plan learning outcomes, develop and use rubricators for objective assessment of 

students; use modern ICT tools to organize the assessment of learning outcomes;  

11) use criterion assessment to decide on further education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Биологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания биологии 

Methodology of teaching biology  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш Президент 

Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 
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2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 
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The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual 

shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic analysis; 

subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the main 

imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective 

ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-state 

educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic world 

 

 

Биология және жаратылыстану ғылымдары бойынша оқушылардың жобалық 

жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі 

Методика организации проектной деятельности школьников в области 

биологии и естествознания 

Methods of organization of project activities of students in the field of biology and 

natural science   

Курстың мақсты: жаратылыстану және биологияны оқыту процесінде студенттердің 

зерттеу және жобалық іскерліктерін қалыптастыру саласында әдістемелік құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Пән мазмұны: педагогика тарихындағы жобалар әдісі. Жобалардың типологиясы. 

Оқу және ғылыми жобаның типтік құрылымы. Оқу жобасының мақсаты мен міндеттері. 

Жоба жұмысының негізгі кезеңдері. Уақыт бойынша оқу жобасын дайындау және әзірлеу 

жоспары. “Жаратылыстану" және "Биология" оқу бағдарламасының тақырыптарына 

сәйкес оқу жобасын әзірлеу жоспарын құру. Оқушылардың сабақтарындағы, сабақтан тыс 

және сыныптан тыс жұмыстарындағы жобалау қызметі. Оқушылардың жобалық қызметін 

оқытудың заманауи технологиялары. "Денсаулық сақтау мектебі"жобасы.  Экологиялық 

мазмұны бар жобалар. Оқушылардың жобалық қызметін жүзеге асырудағы мұғалімнің 

рөлі мен құзыреттілігі. 
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Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) педагогика тарихындағы жобалар әдісі; зерттеу және жобалау қызметінің 

ұқсастығы мен айырмашылықтары; оқу жобасының типтік құрылымы; оқу жобасы 

бойынша жұмыстың негізгі кезеңдері; оқу жобаларының типологиясын түсіндіру; 

2) жобалау қызметінде интернет-ресурстар мен АКТ-ны пайдалану;  

3) оқушылардың оқу жобалық қызметін жүзеге асыруда мұғалімнің рөлі мен 

құзыреттілігін бағалау; 

4) оқу жобасы бойынша жұмыстың негізгі кезеңдерін жоспарлау, оны оқушылардың 

әр түрлі жас топтарына бейімдеу; зерттелетін тақырып бойынша материалды таңдау және 

жүйелеу, биологиялық объектілер мен құбылыстар, процестер туралы далалық және 

зертханалық жағдайларда ақпарат жинауды жүзеге асыру;  

5) ақпараттық технологияларды қолдану және зерттеу жүргізу және алынған 

нәтижелерді рәсімдеу кезінде статистикалық деректердің қазіргі заманғы базасын қолдану;  

6) қоршаған ортаның жай-күйін зерттеудің негізгі қол жетімді әдістері, экологиялық 

проблемаларды талдауға қабілеттілігі туралы ақпаратты талдау; 

7) тірі жүйелердің жай-күйін талдау мен бағалаудың негізгі әдістері, атмосфералық 

ауаның, судың, топырақтың экологиялық жай-күйін бағалау; "Жаратылыстану" және 

"Биология" бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде модельдік оқу 

жобаларын әзірлеу әдістемесін салыстыру;  

8) қоршаған ортада болып жатқан табиғи құбылыстар мен процестер туралы 

ақпаратты жинау, зерттеу, сыни талдау, жинақтау және жүйелеу дағдысын синтездеу;  

9) білім беру мекемесінің шарттарын, оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдысын талдау;  

10) оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз етуге, оқушыларды 

әлеуметтендіруге, олардың белсенді өмірлік позициясын және жауапты, экологиялық 

сауатты мінез-құлқын қалыптастыруға мүдделі оқушылармен, олардың ата-аналарымен, 

әріптестерімен және әлеуметтік серіктестермен ынтымақтастық негізінде қарым-қатынас 

және өзара іс-қимыл жасау дағдыларын сауатты таңдау;  

11) жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру және өзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

сыни ойлау және рефлексия дағдыларын синтездеу. 

 

Цель курса: Формирование у студентов методической компетенции в области 

формирования исследовательских и проектных умений, учащихся в процессе обучения 

естествознанию и биологии.  

Содержание дисциплины: Метод проектов в истории педагогики. Типология 

проектов. Типовая структура учебного и научного проекта. Цели и задачи учебного 

проекта. Основные стадии работы над проектом. План подготовки и разработки учебного 

проекта во времени. Составление плана разработки учебного проекта в соответствии с 

темами учебной программой «Естествознание» и «Биология». Проектная деятельность на 

уроках, во внеурочной и внеклассной работе учащихся. Современные технологии 

обучения проектной деятельности учащихся. Проект "Здоровьесберегающая школа".  

Проекты с экологическим содержанием. Роль и компетенции учителя при осуществлении 

проектной деятельности учащихся.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать методы проектов в истории педагогики; черты сходства и отличия 

исследовательской и проектной деятельности; типовую структуру учебного проекта; 

основные стадии работы над учебным проектом; типологию учебных проектов;  

2) применять Интернет-ресурсы и ИКТ в проектной деятельности;  

3) оценивать роль и компетенции учителя при осуществлении учебной проектной 

деятельности учащихся; 

4) планировать основные стадии работы над учебным проектом, адаптировать его 

применительно к различным возрастным группам школьников; подбирать и 

систематизировать материал по исследуемой теме, осуществлять сбор информации в 

полевых и лабораторных условиях о биологических объектах и явлениях, процессах;  
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5) применять информационные технологии и использовать современные базы 

статистических данных при проведении исследования и оформлении полученных 

результатов;  

6) анализировать информацию об основных доступных методах исследования 

состояния окржающей среды, способностью к анализу экологических проблем; 

7) сравнивать основные методы анализа и оценки состояния живых систем, оценки 

экологического состояния атмосферного воздуха, воды, почв; методикой разработки 

модельных учебных проектов на основе обновленной образовательной программы по 

«Естествознанию» и «Биология»;  

8) синтезировать навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации о природных явлений и процессов, происходящих в 

окружающей среде; 

9) анализировать навыки организации проектно-исследовательской деятельности с 

учетом условий образовательного учреждения, индивидуальных и возрастных 

особенностей школьников;  

10) грамотно выбирать навыками построения отношений и взаимодействия на 

основе сотрудничества с учащимися, их родителями, коллегами и социальными 

партнерами, заинтересованных в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса, 

в социализации школьников, становлению их активной жизненной позиции и 

ответственного, экологически грамотного поведения;  

11) синтезировать навыки логического, аналитического, критического мышления и 

рефлексии для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня.  

 

The purpose of the course: The formation of students' methodological competence in the 

formation of research and design skills of students in the process of teaching science and biology. 

The content of the discipline: The method of projects in the history of pedagogy. Typology 

of projects. Typical structure of the educational and scientific project. Goals and objectives of the 

educational project. The main stages of the project. The plan for the preparation and development 

of the educational project in time. Drawing up a plan for the development of an educational project 

in accordance with the themes of the curriculum "Natural Science" and "Biology". Project 

activities in the classroom, in extracurricular and extracurricular activities of students. Modern 

technologies of learning project activities of students. Project "Health saving school". Projects 

with environmental content. The role and competence of the teacher in the implementation of 

project activities of students. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the methods of projects in the history of pedagogy; similarities and differences 

between research and project activities; typical structure of the educational project; the main 

stages of work on the educational project; typology of educational projects;  

2) use Internet resources and ICT in project activities;  

3) assess the role and competence of the teacher in the implementation of educational 

project activities of students; 

4) to plan the main stages of work on the educational project, to adapt it in relation to 

different age groups of pupils; to select and systematize material on the studied subject, to collect 

information in the field and laboratory conditions about biological objects and phenomena, 

processes;  

5) apply information technology and use modern statistical databases in the study and 

design of the results;  

6) analyze information about the main available methods of studying the state of the 

environment, the ability to analyze environmental problems; 

7) to compare the main methods of analysis and assessment of living systems, assessment 

of the ecological state of atmospheric air, water, soil; methodology for the development of model 

training projects based on the updated educational program on "natural Science" and "Biology»;  
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8) synthesize the skill of collecting, studying, critical analysis, generalization and 

systematization of information about natural phenomena and processes occurring in the 

environment; 

9) analyze the skills of the organization of design and research activities, taking into 

account the conditions of the educational institution, individual and age characteristics of 

students; 

10) competently choose the skills of building relationships and interaction through 

cooperation with students, their parents, colleagues and social partners interested in ensuring the 

quality of the educational process, in the socialization of students, the formation of their active 

life position and responsible, environmentally competent behavior;  

11) to synthesize the skills of logical, analytical, critical thinking and reflection for further 

training with a high degree of independence and improve their intellectual, cultural and 

professional level. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with basics of breeding 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basics of ptofessional activity and anti-corruptional culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, различных 

проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 



 

58 

 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals of 

the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional activities; 

the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Қазіргі заманғы ғылым тұжырымдамасы 

Концепция современного естествознания 

The concept of modern natural science 

 

 

Қазіргі заманғы ғылым тұжырымдамасы 

Концепция современного естествознания 

The concept of modern natural science 

«Қазіргі жаратылыстану концепциялары» пәнінің мақсаты қазіргі жаратылыстану 

ғылымдарында қолданылатын негізгі принциптер мен әдістемелер туралы педагог емес 

мамандықтарда кең көлемді білім беру.  

Негізгі тақырыптар: Заманауй жаратылыстану ғылымдары. Физика, химия, биология 

ғылымдарының негізгі заңдылықтары мен заңдары. Тірі және өлі табиғаттың эволюциясы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршіліктің пайда болуы мен эволюциясы туралы, жаратылыстану ғылымдарының 

бірегейлігі мен жаратылыстанудың дамуының аяқталмағандығын, табиғаттың 

тұрақтылығы мен үздіксіщдігі туралы, табиғаттағы динамикалық және статистикалық 

заңдылықтар туралы, табиғат нысандарының жеке және ұжымдық сипаттамасы туралы 

білімін қорытындылай білу; 

2) жаратылыстанудың негізгі этаптары туралы және заманауи жаратылыстанудың 

ерекшеліктері туралы ой тұжырымдай алуы;  

3) кеңістік пен уақыт туралы концепцияны; симметриялар принциптері мен сақталу 

заңдарын; табиғатты сипаттаудағы корпускулярлық және континуальдық дәстүрлерді; 

жаратылыстану саласындағы динамикалық және статистикалық заңдылықтарын; тірі және 

жансыз табиғаттағы өзін-өзі ұйымдастыруын талдау; 
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4) ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысын усыну; 

5) білім берудің жаңартылған мазмұны аясында педагогикалық қызметтің заңдары, 

заңдылықтары мен принциптерін білу негізінде білім беру процесін құрастыру 

 

Основной целью изучения дисциплины является: содействие получению широкого 

базового образования, усвоение студентами педагогических специальностей основных 

принципов и методов исследований, применяемых в современном естествознании. 

Содержание: Современная естественно научная картина мира. Фундаментальные 

законы физики, химии, биологии. Динамические и статистические закономерности в 

природе. Эволюция живой и неживой природы.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) обобщать современные концепции возникновения жизни и её эволюции, 

фундаментальные единства естественных наук, незавершенности естествознания и 

возможности его дальнейшего развития, дискретности и непрерывности в природе, 

динамических и статистических закономерностях в природе, вероятности как объективной 

характеристике природных систем, индивидуальном и коллективном поведении объектов 

в природе; 

2) доказывать основные этапы развития естествознания, особенностях современного 

естествознания;  

3) анализировать концепцию пространства и времени; принципы симметрии и 

законы сохранения; корпускулярную и континуальную традиции в описаниях природы; 

динамические и статистические закономерности в естествознании; самоорганизацю в 

живой и неживой природе; 

4) предлагать проведения экспериментальных исследовании по обновленной 

программе в естествознании; 

5) конструировать образовательный процесс на основе знания законов, 

закономерностей и принципов педагогической деятельности в рамках обновленного 

содержания образования. 

 

The main purpose of discipline: assist in obtaining a wide basic education, learning by 

students of pedagogical specialties basic principles and methods of research used in modern 

natural science. 

Content: The modern natural scientific picture of the world. Fundamental laws of physics, 

chemistry, biology. Dynamic and statistical patterns in nature. The evolution of live and non-live 

nature. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to generalize modern concepts of the origin of life and its evolution, fundamental unity 

of natural Sciences, incompleteness of natural science and the possibility of its further 

development, discreteness and continuity in nature, dynamic and statistical laws in nature, 

probability as an objective characteristic of natural systems, individual and collective behavior of 

objects in nature; 

2) to prove the main stages of development of natural science, the features of modern 

natural science;  

3) analyze the concept of space and time; the principles of symmetry and conservation 

laws; corpuscular and continuum traditions in the descriptions of nature; dynamic and statistical 

laws in natural science; self-organization in living and inanimate nature; 

4) to offer experimental studies on the updated program in natural science; 

5) to design the educational process on the basis of knowledge of laws, laws and principles 

of pedagogical activity within the updated content of education. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биология кіріспе, өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы 

Введение в биологию, анатомия и морфология растений 

Introduction to biology, anatomy and morphology of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 
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Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

Evolution of organic world 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: тірі ағзаның эволюциясы туралы білімді кеңейту 

және тереңдету. Органикалық әлемнің дамуының негізгі кезеңдерін, әлемнің қазіргі табиғи 

жағдайының құрамдас бөлігі болып табылатын негізгі биологиялық теориялар, идеялар 

мен қағидаттар туралы білімді меңгеру. 

Мазмұны: органикалық әлемнің тарихи дамуы. Жер тарихы және оны зерттеу 

әдістері. Органикалық әлемнің эволюциясы. Жер бетіндегі өмірдің дамуы, дәуір мен 

кезеңдерде өсімдіктер мен жануарлардың ароморфоздары. Пәннің мазмұнын құруда 

эволюцияның синтетикалық теориясы (СТЭ) алынған, онда тірі табиғатты зерттеудің 

барлық деңгейінде алынған мәліметтер жинақталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) органикалық дүние дамуының алғышарттары, органикалық әлем эволюциясын 

зерттеудегі ғалымдардың үлесі, эволюцияның қозғаушы күштері, табиғи іріктеу 

формаларын түсіндіру; 

2) өмір сүру үшін күрес түрлері, түр өлшемдері, Харди–Вайнберг заңы, 

биогенетикалық заң салыстыру; 

3) эволюцияның басты бағыттары, эволюцияның дәлелдері, макро- және 

микроэволюциялық процестердің себептері мен механизмдерін талдау; 

4) істей алуы керек: биологиялық білім беру мазмұнын жаңарту аясында 

оқушылардың функционалдық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамытуды жүзеге 

асыру,  

5) практикаға бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы 

тапсырмаларды (зерттеу, қызықты сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

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

ғылыми сауаттылықтың қалыптасуын тексеруді жүзеге асыру;  

6) білім жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру 

стандарттарының талаптарына, жаңартылған бағдарламаға сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру; 

7) уақыт пен кеңістікте өмір сүруді ұйымдастырудың түрлі деңгейлерінде 

биологиялық процестердің өту заңдылықтарын анықтау үшін арнайы биологиялық 

пәндердің мәліметтерін жалпылау және ұштастыру. 

 

Основной целью изучения дисциплины является: расширить и углубить знания о 

эволюции живого организма. Освоение знаний об основных этапах развития 

органического мира, об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественной картины мира. 

Содержание: Историческое развитие органического мира. История Земли и методы 

ее изучения. Эволюция органического мира. Развитие жизни на Земле, ароморфозы 

растений и животных в эрах и периодах.В основу построения курса положена 

синтетическая теория эволюции (СТЭ), в которой обобщены данные, полученные при 

изучении живой природы на всех уровнях ее организации – от молекулярно-генетического 

до биосферно-биоценотического.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать предпосылки развития органического мира, вклад ученых в изучении 

эволюции органического мира, движущие силы эволюции, формы естественного отбора;  

2) сравнивать формы борьбы за существование, критерии вида, закон Харди-

Вайнберга, биогенетический закон;  

3) анализировать главные направления эволюция, доказательства эволюции, 

причины и механизмы макро- и микроэволюционных процессов; 
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4) использовать эволюционный подход при анализе конкретных биологических 

фактов и явлений;  

5) отличать приспособленности от естественного отбора; в рамках обновления 

содержания биологического образования осуществлять развитие функциональной, 

естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать практико-ориентированные задания и 

задания творческого характера (задания исследовательского, занимательного характера, задания с 

экономическим, историческим содержанием, и др.), а также осуществлять проверку 

сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  

6) реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы критериального 

оценивания образовательных достижений; 

7) обобщать и сопостовлять данные специальных биологических дисциплин для 

выявления закономерностей протекания биологических процессов на разных уровнях 

организации живого во времени и пространстве. 

 

Main objective of studying of discipline is: to expand and deepen knowledge about 

evolution of an alive organism. Mastering knowledge of the main stages of organic world 

development, about the main biological theories, the ideas and the principles which are a 

constituent part of the modern natural picture of the world. 

Contents: The historical development of the organic world. The history of the Earth and its 

methods of study. The evolution of the organic world. The development of life on Earth, 

aromorphosis of plants and animals in eras and periods. The course is based on the synthetic 

theory of evolution (STE), which summarizes the data obtained in the study of living nature at all 

levels of its organization - from molecular genetic to biosphere-biocenotic . 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the prerequisites for the development of the organic world, the contribution of 

scientists to the study of the evolution of the organic world, the driving forces of evolution, forms 

of natural selection;  

2) compare forms of struggle for existence, criteria of species, hardy-Weinberg's law, 

biogenetic law;  

3) analyze the main directions of evolution, evidence of evolution, causes and mechanisms 

of macro-and microevolutionary processes; 

4) to use the evolutionary approach in the analysis of specific biological facts and 

phenomena;  

5) to distinguish fitness from natural selection; within the framework of updating the 

content of biological education to develop functional, natural science literacy of schoolchildren, 

to develop practice-oriented tasks and tasks of a creative nature (tasks of a research, entertaining 

nature, tasks with economic, historical content, etc.), as well as to verify the formation of 

functional, natural science literacy;  

6) implement educational programs in biology in accordance with the requirements of 

educational standards, the updated program, based on the system of criteria-based assessment of 

educational achievements; 

7) generalizations and comparisons of data of special biological disciplines to identify 

patterns of biological processes at different levels of the organization of life in time and space. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Омыртқасыздар зоологиясы экология негіздерімен, омыртқалылар зоологиясы 

Зоология беспозвоночных с основами экологии, зоология позвоночных 

Zoology of invertebrates with bases of ecology, Zoology of vertebrates 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Биотехнология өсімдік шаруашылық негіздерімен 
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Биотехнология с основами растениеводства 

Biotechnology with basics of plant growing 

Биотехнология өсімдікшаруашылық негіздері мен пәнінің мақсаты, міндеттері. 

Биотехнологияның ауылшаруашылық негіздерін, өсімдік жасушалары культурасын 

биосинтез өнеркәсібін депайдалану,өсіммдіктердің генетикалық және жасушалық 

инженериясын, өсімдіктердің микроклондық кобеюін, трансгенді өсімдіктерді 

қарастырады, оларды қажетті деңгейде мектепте биология сабақтарында және мамандық 

бойынша басқа пәндерді оқуда қажет ететін білім қалыптастыру. 

Мазмұны: Микроорганизмдер биологиялық белсенді заттардың продуценті, 

антибиотиктердің, биодеграданттар, биопрепараттарды зерттейді. Гендік инженерия 

әдісімен продуценттер штамын құрастыруын, биотехнологияда жасуша клеткасын 

қолдануын, өсімдіктердің гендік және жасушалық инженериясын, өсімдіктердің 

микроклондық көбеюін, трансгенді өсімдіктерді, өсімдік және жануар жасушасын 

биотехнологияда қолдануын, экологиялық биотехнология қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдік биотехнология және өсімдік шаруашылық негіздерін, негізгі 

биообъектілерді және олармен жұмыс істеу; биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру 

принциптерінің негізін, олардың иерархиялық құрылымын, биотехнологиялық өндірістің 

жүйесін, моделдердің негіздерін, культивациялау әдістерін айырады; 

2) энзимология әдістерін, жасушалар мен ферменттерді иммобилизациялау әдістерін 

айырады; 

3) өндірістік, медициналық, ауылшаруашылық, экологиялық биотехнологияның 

негізгі бағыттарын салыстырады; 

4) ҚР білім жүйесіндегі нормативті-құқықтық құжаттарды, биология бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламаларын, жалпы білім беретін мектептердегі білім беру 

жүйесін ұйымдастырудың ерекшелітерін, оқытудың жаңа стандарттарын, жеке-

бағытталған, дифференциацияланған, кіріктірілген, ақпараттық-коммуникативті, ғылыми-

ізденісті, мәселелік, жүйелілік, модульдік, функционалдық сауаттылықты дамыту, 

оқушылардың ғылыми сауаттылығын қалыптастыру, критериалды бағалаудың ғылыми-

теориялық және әдістемелік негіздерін қолданады; 

5) алынатын ағзаның биотехнологиялық жүйесін рационалды қолдану, өндірістің 

технологиялық эффектісін бағалайды; 

6) лабораторялық құрал жабдықты таңдау және залалсыздай білу, өсімдіктер 

биотехнологиясы жолымен алынған өсімдік объектілерін ауылшаруашылығында кеңінен 

қолданады; 

7) алған теориялық білімді және зертханалық қабілетті ғылыми-зерттеу 

жұмыстарында қолданады; мектепте биологияны оқытуда қосымша, сабақтар, үйірме 

жұмыстарын жүргізуде, оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда, 

ғылыми сауаттылық қалыптасуында қолданады; 

8) мектептегі биология курсының осы бөлімі бойынша жаңа тәсілдер негізінде 

тапсырмалар құрастыру: проблемалық, зерттеу, интегративті, құзыреттілік және іс-әрекет;  

9) биологиялық білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқушылардың 

функционалдық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамытуды жүзеге асыруға, 

практикаға бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды 

(зерттеу, қызықты сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи мазмұнмен 

тапсырмалар және т. б.) әзірлеуге, сондай-ақ функционалдық, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығының қалыптасуын тексеруді жүзеге асыруға; 

10) критериалды бағалау жүйесінің биология бағдарламары бойынша білім беру 

стандарттарын сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру. 

11) биотехнологияға байланысты негізгі объектілер және үдерістер мен жұмыс 

істеуді, ауаны, қоректік орталарды залалсыздау және тазарту әдістерін меңгеруді, 

биотехнологиялық өндіріс әдістерін моделдеуді және масштабтауды; биотехнологиялық 

эксперименттерді жоспарлауды, өткізу және өңдеу әдістерін меңгеруді талдайды. 
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Цель: формировать знания об основах биотехнологии растений и растениеводства, 

использование растительных клеток в биотехнологии, генетическую и клеточную 

инженерию растений, микроклональное размножение растений, трансгенные растения, 

овладение знаниями на уровне, необходимом для решения задач биологического 

образования в школе и продолжения дальнейшего обучения по специальности. 

Содержание: Изучает микроорганизмы как продуценты биологически активных 

веществ, антибиотиков, биодеградантов, биопрепаратов. Рассматривает создание 

штаммов-продуцентов методами генетической инженерии, использование растительных 

клеток в биотехнологии, генетическую и клеточную инженерию растений, 

микроклональное размножение растений, трансгенные растения, использование клеток 

человека и животных в биотехнологии, экологическую биотехнологию. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) различать основы биотехнологии и растениеводства, основные биообъекты и 

методы работы с ними, основные принципы организации биотехнологического 

производства, его иерархическую структуру, принципиальную схему 

биотехнологического производства, экономические критерии оптимизации производства, 

особенности моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологических схем 

и процессов;  

2) анализировать закономерности кинетики роста микроорганизмов и образования 

продуктов метаболизма;  

3) сравнивать методы культивирования; основы энзимологии, методы 

иммобилизации ферментов и клеток;  

4) применять важнейшие производства промышленной, медицинской, 

сельскохозяйственной, экологической биотехнологии; нормативно-правовые документы в  

сфере образования РК, обновленное содержание образовательных программ по биологии, 

об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах 

РК, новые стандарты обучения, основанные на ценностно-ориентированном, личностно-

ориентированном, дифференцированном, интегративном, деятельностном, 

информационно-коммуникативном, проектно-исследовательском, проблемном, 

системном, модульном, компетентностном подходах;  

5) выбирать рациональную схему биотехнологического производства заданного 

продукта, оценивать технологическую эффективность производства;  

6) грамотно выбирать лабораторное оборудование, режим стерилизации, правильно 

использовать биотехнологический материал в сельском хозяйстве;  

7) применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки в 

практической и научно-исследовательской деятельности; в преподавании уроков биологии 

в школе, в проведении факультативных занятий и кружков, в организации и проведении 

учебной и научно–исследовательской, проектной работы учащихся по биологии;  

8) составлять задания по данному разделу школьного курса биологии на основе 

новых подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, компетентностного и 

деятельностного;  

9) в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять 

развитие функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать 

практикоориентированные задания и задания творческого характера (задания 

исследовательского, занимательного характера, задания с экономическим, историческим 

содержанием, и др.), а также осуществлять проверку сформированности функциональной, 

естественнонаучной грамотности;  

10) реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений; 

11) анализировать методы расчета основных параметров биотехнологических 

объектов и процессов, методы очистки и стерилизации воздуха, конструирования и 

стерилизации питательных сред, методы моделирования и масштабирования 

биотехнологического производства, методы планирования, проведения и обработки 

биотехнологических экспериментов. 
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Purpose: To consider the fundamentals of plant and plant biotechnology, the use of plant 

cells in biotechnology, the genetic and cellular engineering of plants, microclonal reproduction 

of plants, transgenic plants. 

Contents: Studies microorganisms as producers of bioactive substances, antibiotics, 

biodegradable, biologics. Examines creation of strains-producers, use of vegetable cages, the 

methods of the genetic engineering in biotechnologies, genetic and cellular engineering of plants, 

microclonal reproduction of plants, transgene plants, use of cages  of man and animals in 

biotechnologies, ecological biotechnology. 

As a result of studying the course the student will: 

1) distinguishes the basics of biotechnology and crop production, the main biological 

objects and methods of work with them, the basic principles of the organization of 

biotechnological production, its hierarchical structure, the concept of biotechnological 

production, economic criteria for optimizing production, especially modeling, scaling and 

optimization of biotechnological schemes and processes;  

2) to analyze the laws of the kinetics of the growth of microorganisms and the formation 

of metabolic products;  

3) to compare methods of cultivation; basics of Enzymology, methods of immobilization 

of enzymes and cells; 

4) to apply the most important production of industrial, medical, agricultural, 

environmental biotechnology; legal documents in the field of education of the Republic of 

Kazakhstan, the updated content of educational programs in biology, about the features of the 

educational process in secondary schools of the Republic of Kazakhstan, new standards of 

education based on value-oriented, personality-oriented, differentiated, integrative, activity, 

information and communication, design and research, problem, system, modular, competence-

based approaches;  

5) to choose a rational scheme of biotechnological production of a given product, to 

evaluate the technological efficiency of production;  

6) correctly choose laboratory equipment, sterilization mode, correctly use 

biotechnological material in agriculture;  

7) to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activities; in teaching biology lessons at school, in conducting elective classes and clubs, 

in organizing and conducting educational and research, project work of students in biology; 

8) prepare tasks for this section of the school course of biology on the basis of new 

approaches: problem, research, integrative, competence and activity;  

9) within the framework of updating the content of biological education, to develop 

functional, natural science literacy of schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks 

of a creative nature (tasks of a research, entertaining nature, tasks with economic, historical 

content, etc.), as well as to verify the formation of functional, natural science literacy;  

10) implement educational programs in biology in accordance with the requirements of 

educational standards, the updated program, based on the system of criteria-based assessment of 

educational achievements; 

11) to analyze methods of calculation of the main parameters of biotechnological objects 

and processes, methods of air purification and sterilization, design and sterilization of nutrient 

media, methods of modeling and scaling of biotechnological production, methods of planning, 

conducting and processing of biotechnological experiments. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Микробиология және вирусология, генетика 

Микробиология и вирусология, генетика 

Microbiology and virology, genetics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Industrial teaching practice 
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Мәдени өсімдіктердің интродукциясы және карантин негіздері 

Интродукция и основы карантина культурных растений 

Introduction and quarantine basis of cultivated plants  
Мақсаты: студенттерде интродукциялық жұмыстар және олардың әдістері, 

интродукциялық болжау, өсімдіктердің интродукциялық және карантинінің маңызы 

туралы білімді қалыптастыру. 

Мазмұны: табиғи флора өсімдіктерінің интродукциясы ұғымын, интродукция 

әдістерін, өсімдіктерді интродукциялаудың жүйелі-экологиялық негіздерін, сирек 

кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктерді қайта көбейтуде реинтродукцияны, 

ауыл шаруашылығындағы Интродукция түрлерін, өсімдіктердің карантиндік түрлерінің 

жалпы сипаттамасын қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) интродукциялау түрлерін, интродукциялау әдістерін, өсімдіктерге-

интродуценттерге қойылатын талаптарды, реинтродукциялау ұғымын, өсімдіктер 

карантині негіздерін сипаттау; 

2) интродуценттер өсімдіктерінің таралу заңдылықтарын бағалау; 

3) мәдени өсімдіктер карантині принциптерін қолдану; 

4) ботаникалық бақтардың орналасқан жерін атау. 

5) өсімдіктер түрі үшін оңтайлы Интродукция шарттарын таңдау; 

6) интродукцияның табыстылығын болжауға, интродукциялық болжам жасауға, 

карантиндік өсімдіктерге қойылатын талаптарды жүргізуге; 

7) ЭЕМ-де есеп жүргізу және жоспарлау. 

8) өсімдіктерді анықтау, реципиент ауданды және Интродукция әдісін таңдау 

дағдыларын меңгеру; 

9) өсімдіктерді интродукциялауға байланысты негізгі объектілер мен процестермен 

жұмыс істеуге;;  

10) интродукцияланған түрлерді модельдеу және масштабтау әдістерін таңдау; 

11) далалық және зертханалық эксперименттерді жоспарлау, жүргізу және өңдеу 

әдістерін таңдау. 

 

Цель: формирование у студентов знаний об интродукционных работах и их методах, 

интродукционного прогнозирования, значением интродукции и карантина растений. 

Содержание: рассматривает понятие интродукция растений природной флоры, 

методы интродукции, системно-экологические основы интродукции растений, 

реинтродукцию в воспроизводстве редких и исчезающих растений, типы интродукции в 

сельском хозяйстве, общую характеристику карантинных видов растений. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать виды интродукции, методы интродукции, требования к растениям-

интродуцентам, понятие реинтродукции, основы карантина растений; 

2) оценивать закономерности распространения растений интродуцентов; 

3) применять принципы карантина культурных растений; 

4) называть места расположения ботанических садов. 

5) выбирать оптимальные для вида растения условия интродукции; 

6) предсказывать успешность интродукции, проводить интродукционный прогноз, 

требования к карантинным растениям; 

7) проводить и планировать расчет на ЭВМ. 

8) владеть навыками определения растений, выбора района-реципиента и метода 

интродукции; 

9) работать с основными объектами и процессами, связанными с интродукцией 

растений;  

10) выбирать методы моделирования и масштабирования интродуцированных 

видов; 

11) выбирать методы планирования, проведения и обработки полевых и 

лабораторных экспериментов. 
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Purpose: formation of students ' knowledge about introduction works and their methods, 

introduction forecasting, plant introduction and quarantine. 

Contents: considers the concept of plant introduction of natural flora, methods of 

introduction, system-ecological bases of plant introduction, reintroduction in reproduction of rare 

and endangered plants, types of introduction in agriculture, General characteristics of quarantine 

plant species. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the types of introduction, methods of introduction, requirements for plants-

introducents, the concept of reintroduction, the basics of plant quarantine; 

2) to assess the patterns of distribution of introduced plants; 

3) apply the principles of crop quarantine; 

4) call the location of the Botanical gardens. 

5) choose the optimal conditions for the plant species introduction; 

6) predict the success of the introduction, carry out the introduction forecast, requirements 

for quarantine plants; 

7) carry out and plan the calculation on a computer. 

8) have the skills to identify plants, select the recipient area and the method of introduction; 

9) work with the main objects and processes associated with the introduction of plants;  

10) choose methods for modeling and scaling introduced species; 

11) choose methods for planning, conducting and processing field and laboratory 

experiments. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Микроағзалар және қоршаған орта, генетика селекция негіздерімен  

Микроорганизмы и окружающая среда, генетика с основами селекции 

Microorganisms and the environment, genetics with the basics of breeding 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Industrial teaching practice 

 

 

Биофизика және бионика 

Биофизика и бионика 

Biophysics and bionics 

Пәнді оқу мақсаты: биофизиканың өзбетінше ғылым ретінде теориялық негіздерін 

меңгеру, биологиялық объектілердің тіршілігі негізінде жатқан физикалық-химиялық 

үрдістер мен механизмдер туралы білім алу, алған білімді болашақта мектептегі 

жаңартылған мазмұндағы биологиялық білім берудің мақсаты мен міндеттерін шешуде 

қолдануды меңгеру. 

Пән мазмұнына келесі негізгі бөлімдер кіреді: Биофизика пәні, мақсаты мен 

міндеттері. Тірі жүйелердегі биологиялық және физикалық заңдылықтар. Биофизика және 

биониканың негізгі мәселелері. Биологиялық жүйелер термодинамикасы. 

Термодинамиканың бірінші заңы және оның биологиялық объектілерде қолданылуы. 

Термодинамиканың екінші заңы және оның негізгі тұжырымдамалары. 

Термодинамиканың екінші заңының биологиялық жүйелерге қолданылуы. Биологиялық 

үрдісер кинетикасы. Молекулалық биофизика. Биополимерлер биофизикасы. Жасушалық 

үрдістер биофизикасы. Биологиялық мембраналар құрылымы және функциясы. 

Биомембрана арқылы заттардың қозғалысы. Пассивті зат тасымалы. Жеңілдетілген 

диффузия. Заттардың белсенді тасымалдануы. Биоэлектрогенез. Биопотенциалдар түрі 

және сипаты, пайда болу мехнизмі және биологиялық рөлі. Жиырылу жүйелерінің 

биофизикасы. Бұлшық еттің жиырылғыш аппаратының ақуыздық компоненттерінің 

қозғалысының молекулярлық механизмі. Рецепторлық жасуша құрылымы мен функциясы. 

Фотобиологиялық үрдістер. Радиациялық биофизика. Ағзаға иондалған  радиацияның әсер 

ету механизмі. Сәулелік зақымданудың модификаторы.  
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Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биофизика және биониканың қазіргі жетістіктерін пайымдау;  

2) биологиялық объектілердің тіршілігі негізінде жатқан физикалық-химиялық 

үрдістер мен механизмдер туралы; тірі жүйелердің гомеомстазын қамтамасыз ететін 

реттеуші механизмдерді сипаттау; 

3) термодинамика заңдылықтарының биологиялық объектілерге қолданылуы; 

биологиялық үрдісер кинетикасының ерекшеліктерін сипаттау; 

4) тірі ағзаларда заттардың тасымалдануы мехдерін сипаттау;  

5) биопотенциалдар генерациясының механизмдерді, энергия миграциясының 

биологиялық маңызын, иондалған радиацияның ағзаларға әсер ету мехнизмдерін бағалау; 

6) тәжірибе негізінде алынған нәтижелерді талдау және рәсімдеу; 

7) қойылған тәжірибе негізінде қорытынды жасау; 

8) биологиялық жүйелердің реакциясының энергетикалық эффектілерін анықтау;  

9) биологияда физикалық-химиялық әдістерді қолдану; 

10) ұжымда жұмыс жасау, алған білімді болашақта мектептегі жаңартылған 

мазмұндағы биологиялық білім берудің мақсаты мен міндеттерін шешуде қолдану. 

11) өздігінен білім алып және ақпаратты зерттеу, соның ішінде интернет желісінен 

мәліметтерді іздей білім алу; 

12) ғылыми, оқу әдістемелік әдебиеттер және анықтағыштармен жұмыс жасау, 

жүйелі сараптау арқылы ауызша хабарлама, баяндама, есеп, рефераттар жасауға; 

сызбанұсқа, кесте, презентация даярлау; жұптасып және топтық жұмыстарда сыйластық, 

ынтымақтастықта жұмыс жасау;  

13) мәдени және кәсіби деңгейін жоғарлатуда логикалық, сараптамалық сыни 

ойлаумен рефлексия жасай білу; тірі объектілер туралы ақпараттарды табу және талдау;  

 

Целью изучения дисциплины «Биофизики» являются освоение основных 

теоретических положений биофизики как самостоятельной науки, приобретение знаний о 

физико-химических процессах и механизмах, которые лежат в основе жизнедеятельности 

биологических объектов и овладение ими на уровне, необходимом для решения целей и 

задач обновленного содержания биологического образования в школе и продолжения 

дальнейшего обучения по специальности.  

Содержание дисциплины: Предмет и задачи биофизики. Биологические и 

физические закономерности в живых системах. История развития биофизики и бионики. 

Термодинамика биологических систем. Первый закон термодинамики и его применимость 

к биологическим объектам.  Второй закон термодинамики, его основные формулировки, 

применимость к биологическим системам. Кинетика биологических процессов. 

Молекулярная биофизика. Биофизика биополимеров. Биофизика клеточных процессов. 

Структура и функционирование биологических мембран. Транспорт веществ через 

биомембраны. Пассивный транспорт веществ. Облегченная диффузия. Активный 

транспорт веществ. Биоэлектрогенез. Виды и характеристика биопотенциалов, механизмы 

возникновения и их биологическая роль. Биофизика сократительных систем. 

Молекулярные механизмы подвижности белковых компонентов сократительного аппарата 

мышц. Биофизика рецепции. Структура и функции рецепторных клеток. Роль рецепторов 

в установлении взаимоотношений организма со внешней средой. Фотобиологические 

процессы. Механизмы трансформации энергии в первичных фотобиологических 

процессах. Радиационная биофизика. Механизмы воздействия ионизирующей радиации на 

организм. Модификаторы лучевого поражения.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) интерпретировать современные достижениях в области биофизики и бионики;  

2) описывать физико-химические процессы и механизмы, лежащие в основе 

жизнедеятельности биологических объектов; регуляторные механизмы обеспечения 

гомеостаза живых систем; применимость законов термодинамики к биологическим 

системам;  

3) описывать особенности кинетики биологических процессов, механизмы 

транспорта веществ в живых организмах, механизмы генерации биопотенциалов;  
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4) оценивать способы и биологическое значение миграции энергии, механизмы 

воздействия ионизирующей радиации на организм; 

5) ориентироваться в учебной литературе при самостоятельной подготовке к 

занятиям;  

6) анализировать и оформлять полученные в ходе эксперимента результаты;  

7) обобщать и делать выводы в итоге поставленного эксперимента;  

8) определять энергетические эффекты реакций биологических систем; 

9) использовать физико-химические методы в биологии;  

10) работать в коллективе, применять полученные знания в процессе обучения 

биологии в соответсвии с программой и новыми подходами согласно обновленному 

содержанию по биологии; 

11) самостоятельно получать и изучать информацию, в том числе навыками поиска 

в сети Интернет;  

12) навыками работы с научной, учебно-методической и справочной литературой, 

системным подходом к анализу и представлению информации в виде устных сообщений, 

докладов, конспектов, рефератов, отчетов, преобразовывать материал, составлять схемы, 

таблицы, презентации; навыками работы в паре и группе на основе взаимоуважения и 

сотрудничества;  

13) логического, аналитического, критического мышления и рефлексии для 

осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня. 

 

The purposes of mastering the discipline of "biophysics and bionics" are the formation of 

a modern biologist's worldview, the mastering or basic theoretical statements of biophysics as an 

independent science, the acquisition of knowledge of the physicochemical processes and 

mechanisms that underlie the vital activity of biological objects, the generalization of knowledge 

about bionics as a one of the directions of biology and cybernetics, considering the features of the 

morphophysiological organization of living organisms and their use to create perfect m technical 

systems and devices by analogy with living systems. 

The content of the discipline includes the main sections: The subject and tasks of biophysics 

and bionics. Biological and physical patterns in living systems. Methodical questions of 

biophysics and bionics. History of the development of domestic biophysics and bionics. 

Thermodynamics of biological systems. The first law of thermodynamics and its applicability to 

biological objects. The second law of thermodynamics, its main formulations. Applicability of 

the second law of thermodynamics to biological systems. Kinetics of biological processes. 

Molecular biophysics. Biophysics of biopolymers. Biophysics of cellular processes. Structure and 

function of biological membranes. Transport of substances through biomembranes. Passive 

transport of substances. Light diffusion. Active transport of substances. Bioelectrogenesis. Types 

and characteristics of biopotentials, mechanisms of occurrence and their biological role. 

Biophysics of contractile systems. Molecular mechanisms of mobility of protein components of 

muscle contractile apparatus. Biophysics of reception. Structure and functions of receptor cells. 

The role of receptors in establishing the relationship of the organism with the external 

environment. Photobiological processes. Mechanisms of energy transformation in primary 

photobiological processes. Radiation Biophysics. Mechanisms of exposure to ionizing radiation 

on the body. Modifiers of radiation damage. Bionics is one of the branches of biology. Principles 

and examples of the use in human activities of morphofunctional features of the organization of 

plants and animals. 

As a result of studying the course the student will: 

1) interpret current developments in Biophysics and bionics;  

2) describe the physical and chemical processes and mechanisms underlying the life of 

biological objects; regulatory mechanisms to ensure the homeostasis of living systems; the 

applicability of the laws of thermodynamics to biological systems;  

3) to describe the features of the kinetics of biological processes, mechanisms of transport 

of substances in living organisms, mechanisms of generation of biopotentials;  
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4) to evaluate the methods and biological significance of energy migration, the mechanisms 

of exposure to ionizing radiation on the body; 

5) navigate in the academic literature for self-preparation for classes;  

6) analyze and formalize the results obtained during the experiment;  

7) generalize and draw conclusions as a result of the experiment;  

8) determine the energy effects of reactions of biological systems; 

9) use physico-chemical methods in biology;  

10) to work in a team, to apply the acquired knowledge in the process of teaching biology 

in accordance with the program and new approaches according to the updated content of biology; 

11) independently obtain and study information, including the skills to search the Internet;  

12) skills of working with scientific, educational and reference literature, a systematic 

approach to the analysis and presentation of information in the form of oral communications, 

reports, abstracts, abstracts, reports, transform the material, make charts, tables, presentations; 

skills of working in pairs and groups on the basis of mutual respect and cooperation;  

13) logical, analytical, critical thinking and reflection for the implementation of further 

training with a high degree of independence and improve their intellectual, cultural and 

professional level. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде), биологияға кіріспе 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), введение в 

биологию 

Information and communication technologies (in English language), іntroduction to 

Biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Оқушыларға экологиялық білім беру 

Экологическое образование школьников 

Environmental education of schoolchildren 

Пәнді оқу мақсаты: қоршаған ортаның жай-күйі туралы, ортаның табиғи 

факторларының және антропогендік факторлардың тірі жүйелердің, экожүйелердің 

дамуына әсері туралы, экологиялық проблемалар және оларды шешу жолдары туралы, 

қоршаған ортадағы өз қызметінің салдары туралы деректерді қорыту және түсіндіру; 

экологиялық білімді, құндылықтық бағдарларды қалыптастыруды, зерттеу қызметінің 

дағдыларын, коммуникативтік белсенділікті дамытуды қамтамасыз етуге қабілетті 

оқушыларды оқытудың әдістерін, тәсілдерін және құралдарын негіздеп таңдау және 

ұтымды қолдану. 

Пән мазмұны: пән мақсаты мен міндеттерін, экологиялық білімнің даму тарихын 

және оның педагогикалық ғылымдағы маңызын, ҚР-дағы экологиялық білім беру 

концепцияларын, жүйелер мен стратегияларды, қазіргі заманғы экологиялық білім беруді 

жүзеге асырудың негізгі принциптерін, модельдерін, мазмұнын, ұйымдастырушылық 

формаларын, әдістерін және экологиялық білім беру педагогикалық технологияларын 

меңгеруге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) экологиялық проблемалар, табиғатты қорғау және табиғатты ұтымды 

пайдалануды түсіндіреді;  

2) Қазақстан Республикасында экологиялық білім берудің тұжырымдамалық 

негіздемесін және қазіргі әлемдегі экологиялық білімнің маңыздылығын, экология 

бойынша тәжірибелік-бағдарланған таңдау (элективті) және факультативті курстардың 

мазмұны мен құрылымын талдайды; 

3) экологиялық білім беруде қолданылатын негізгі принциптерін, әдістемелік 

әдістерін, тәсілдерін, технологияларын, мектептерде және қосымша білім беру 



 

70 

 

мекемелерінде экологиялық білім берудің ерекшеліктері, мақсаты мен міндеттерін, табиғи 

және экологиялық ортаны зерттеу әдістерін, заттардың әртүрлі ұйымдастырылу 

деңгейлеріндегі экологиялық проблемаларын, кеңістік және уақыт туралы ақпаратты 

тұжырымдайды; 

4) экологияның тұжырымдамалық аппараттары мен заңдары, экожүйелердің пайда 

болуы және даму принциптері, ағзаның және қоршаған ортаның өзара байланысы, табиғи 

орта мен адамзат қоғамындағы заңдардың көрінісін салыстырады; 

5) оқу-тәрбие жоспарларының мақсаттарын құрастыру, оқу нәтижелерін жоспарлау, 

оқу жоспарларын құрастыру, элективті және факультативті курстар шеңберінде 

экологиялық практикумның оқу-әдістемелік құжаттамасын (күнтізбелік тақырыптық 

жоспар - КТЖ және қысқа мерзімді жоспар - ҚМЖ, дидактикалық, бақылау және өлшеу 

материалдарын) жоспарлайды;  

6) экологиялық білімді қалыптастыруды, құндылықты бағдарлауды, зерттеу 

дағдыларын дамытуды, коммуникациялық іс-шараларды дамытуды және оқушыларды 

кәсіптік бағдарлауға көмектесетін мектеп оқушыларын оқытудың әдістерін, тәсілдерін 

және құралдарын дұрыс таңдап, ұтымды қолданады; 

7) қоршаған орта жай-күйі туралы деректерді, тірі жүйелердің дамуына, 

экожүйелердің, экологиялық проблемаларын және оны шешу жолдарын, өз іс-әрекетінің 

қоршаған ортаға әсер етуі, табиғи экологиялық факторлар мен антропогендік 

факторлардың әсері туралы деректерді құрастырып өңдейді және түсіндіреді; 

8) экологиялық мәселелерді шешуге және нақты ғылыми тапсырмаларды және 

жобаларды іске асыру шеңберінде нақты әлеуметтік жағдайдағы қол жетімді оқу-

әдістемелік нұсқаулықтар бойынша оқушылармен қоршаған ортаның жай-күйін және 

оның компоненттерін зерттеу және бағалау бойынша элементарлы білім беру және 

қолданбалы зерттеулерді жоспарлайды және өткізеді; 

9) критериалды бағалау негізінде студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және 

тәжірибелік тапсырмаларды әзірлейді; 

10) экологиялық, табиғаттанушылық және педагогикалық міндеттерді шешу үшін 

компьютерлік ресурстарды пайдаланады;  

11) табиғатты басқару проблемалары және адам мен табиғаттың экологиялық өзара 

әрекеттесуі, жобаларды іске асыру және орындау мәселелері бойынша шолулар, 

рефераттар, презентациялар дайындау, библиографияларды жасағанда алған білімдерін 

қолданады; 

12) оқу орнының жағдайын, оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере 

отырып, экологиялық практикумды ұйымдастырады;  

13) білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуге, оқушыларды әлеуметтендіруге, 

олардың белсенді өмірлік жағдайын және жауапты, экологиялық сауатты мінез-құлықты 

дамытуға мүдделі студенттермен, олардың ата-аналарымен, әріптестерімен және 

әлеуметтік әріптестерімен өзара әрекеттесу негізінде өзара қарым-қатынас жасайды және 

өзара әрекеттеседі; 

14) тәуелсіздіктің жоғары дәрежесі бар әрі қарайғы білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, сын тұрғысынан ойлау және ойлау, олардың зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін бағалайды. 

 

Цель: обобщать и интерпретировать данные о состоянии окружающей среды, о 

влиянии природных факторов среды и антропогенных факторов на развитие живых 

систем, экосистем, об экологических проблемах и путях их решения, о последствиях 

собственной деятельности в окружающей среде; обоснованно выбирать и рационально 

применять методы, приемы и средства обучения школьников, способных обеспечить 

формирование экологических знаний, ценностных ориентаций, развитие навыков 

исследовательской деятельности, коммуникативной активности и  оказать содействие 

профессиональной ориентации учащихся. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на изучение целей и задач, 

истории развития экологического образования и его значения в педагогической науке, 

концепций экологического образования в РК, систем и стратегий, основных принципов, 
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моделей реализации современного экологического образования, содержания, 

организационных форм, методов и экологообразовательных педагогических технологий. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать проблемы экологии, охраны природы и рационального 

природопользования; 

2) анализировать концептуальную основу экологического образования в РК и 

значение экологического образования в современном мире, содержание и структуру 

практикоориентированных факультативов и элективных курсов по экологии; 

3) интерпретировать основные принципы, методические приемы, подходы, 

технологии используемые в экологическом образовании, определять цель, задачи, 

особенности осуществления экологического образования в школе и учреждениях 

дополнительного образования, формирует знания о методах исследования природной и 

окружающей среды, экологических проблем на разных уровнях организации материи, 

пространства и времени; 

4) сравнивать понятийный аппарат и законы экологии, принципы существования и 

развития экосистем, взаимоотношения организма и среды, проявления законов в 

природном окружении и человеческом обществе;  

5) планировать учебно-воспитательные цели, результаты обучения, составлять 

учебную программу, разрабатывать учебно-методическую документацию (КТП и КСП, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы) экологического практикума в 

рамках факультативных и элективных курсов;  

6) обоснованно выбирать и рационально применять методы, приемы и средства 

обучения школьников, способных обеспечить формирование экологических знаний, 

ценностных ориентаций, развитие навыков исследовательской деятельности, 

коммуникативной активности и оказать содействие профессиональной ориентации 

учащихся; 

7)  обобщать и интерпретировать данные о состоянии окружающей среды, о влиянии 

природных факторов среды и антропогенных факторов на развитие живых систем, 

экосистем, об   экологических проблемах и путях их решения, о последствиях собственной 

деятельности в окружающей среде;  

8) планировать и проводить элементарные учебные и прикладные исследования по 

изучению и оценке состояния окружающей среды и ее компонентов со школьниками по 

имеющимся учебно-методическим пособиям в реальных социоприродных ситуациях, 

связанных с решением экологических проблем и в рамках реализации конкретных 

исследовательских задач и проектов; 

9) разрабатывать практические задания и осуществлять контроль учебных 

достижений обучающихся на основе критериального оценивания. 

10) использование компьютерных ресурсов для решения экологических, 

природоведческих и педагогических задач;  

11) применяет знания при подготовке обзоров, рефератов, презентаций, составления 

библиографий по проблемам природопользования и экологического взаимодействия 

человека и природы, выполнения и оформления проектов; 

12) организовывать экологический практикум с учетом условий образовательного 

учреждения, индивидуальных и возрастных особенностей школьников;  

13) строит отношения и взаимодействие на основе сотрудничества с учащимися, их 

родителями, коллегами и социальными партнерами, заинтересованных в обеспечении 

качества учебно-воспитательного процесса, в социализации школьников, становлению их 

активной жизненной позиции и ответственного, экологически грамотного поведения; 

14) оценивает логическое, аналитическое, критическое мышление и рефлексию для 

осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня.  

 

The purposes of mastering the discipline to summarize and interpret data about the state of 

the environment, of the influence of natural environmental factors and anthropogenic factors on 

the development of living systems, ecosystems, environmental problems and their solutions, 
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about the consequences of their own activities in the environment; reasonably and rationally 

choose to apply methods, techniques and means of teaching, capable of ensuring the formation of 

ecological knowledge, valuable orientations, development of skills, research, communication 

activity, and to assist the professional orientation of students. 

The content of the discipline includes the main sections: The discipline is aimed at studying 

the goals and objectives, the history of environmental education and its importance in pedagogical 

science, the concepts of environmental education in Kazakhstan, systems and strategies, basic 

principles, models of modern environmental education, content, organizational forms, methods 

and environmental pedagogical technologies. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the problems of ecology, nature protection and environmental management; 

2) analyze the conceptual basis of environmental education in Kazakhstan and the 

importance of environmental education in the modern world; 

3) interpret the basic principles, methods, approaches, technologies used in environmental 

education, determine the purpose, objectives, features of environmental education in schools and 

institutions of additional education, forms knowledge about the methods of research of natural 

and environmental problems at different levels of the organization of matter, space and time; 

4) to compare the conceptual apparatus and the laws of ecology, the principles of existence 

and development of ecosystems, the relationship between the body and the environment, the 

manifestation of laws in the natural environment and human society;  

5) to plan educational goals, learning outcomes, to prepare the curriculum, to develop 

educational and methodical documentation (CTP and CSC, didactic, control and measuring 

materials) of the environmental workshop in the framework of elective and elective courses;  

6) reasonably choose and rationally apply methods, techniques and means of teaching 

students that can ensure the formation of environmental knowledge, value orientations, the 

development of research skills, communicative activity and promote professional orientation of 

students; 

7) to summarize and interpret data on the state of the environment, the impact of natural 

and anthropogenic factors on the development of living systems, ecosystems, environmental 

problems and ways to solve them, the consequences of their own activities in the environment;  

8) to plan and carry out basic educational and applied research on the study and assessment 

of the environment and its components with students on existing teaching AIDS in real social 

situations related to the solution of environmental problems and in the framework of specific 

research tasks and projects; 

9) develop practical tasks and monitor educational achievements of students on the basis 

of criteria-based assessment. 

10) the use of computer resources to solve environmental, environmental and pedagogical 

problems;  

11) applies knowledge in the preparation of reviews, abstracts, presentations, 

bibliographies on the problems of environmental management and environmental interaction of 

man and nature, implementation and design of projects; 

12) organizes an environmental workshop taking into account the conditions of the 

educational institution, individual and age characteristics of students; 

13) builds relationships and interaction on the basis of cooperation with students, their 

parents, colleagues and social partners interested in ensuring the quality of the educational 

process, in the socialization of students, the formation of their active life position and responsible, 

environmentally competent behavior; 

14) evaluates logical, analytical, critical thinking and reflection for further training with a 

high degree of independence and improve their intellectual, cultural and professional level. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Биологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания биологии 

Methodology of teaching biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 
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Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Жаратылыстануды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания естествознания  

Methods of teaching natural Sciences 

Пәннің мақсаты: білім берудің жаңартылған мазмұнының негізінде орта мектептің 

5-6 сыныптарында жаратылыстану пәнін оқытуды ұйымдастыруға қажетті білім мен білік, 

құзыреттілікті қалыптастыру. 

Мазмұны: «Жаратылыстануды оқыту әдістемесі» курсының, «Жаратылыстану» (5-6 

сынып) курсының пәні, мақсаттары мен міндеттері. Жаратылыстану әдістемесінің даму 

тарихы. Мектепте Жаратылыстану пәнін оқытудың қазіргі мәселелері. Бастауыш 

мектептің «Жаратылыстану» курсымен, жаратылыстану ғылыми пәндерімен (химия, 

физика, биология), психологиялық-педагогикалық блок пәндерімен және басқа да 

ғылымдармен байланысы.  

«Жаратылыстану» типтік оқу бағдарламасын құру принциптері, баламалы 

оқулықтар құрылымының ерекшеліктері, материалды мазмұндау логикасы, жаңартылған 

білім беру бағдарламасы бойынша оқыту мәселелері. Оқыту мақсаттарының жүйесі, 

Мектептегі «Жаратылыстану» оқу пәнінің негізгі білім беру және тәрбиелік міндеттері.  

Оқыту нәтижелеріне қойылатын негізгі талаптары: оқушылардың білімі, іскерліктері мен 

дағдылары. 

Мектепте «Жаратылыстану» оқытуды ұйымдастырудың ғылыми және әдістемелік 

негіздері: оқытудың тәсілдері, құралдары, формалары, технологиялары және әдістері, 

жаратылыстану-ғылыми ұғымдарды қалыптастыру және дамыту бойынша әдістемелік 

тәсілдер, танымның эмпирикалық теориясы тұрғысынан және Дамыта оқыту технологиясы 

тұрғысынан оқушылардың іскерліктері, критериалды бағалау технологиясы негізінде 

оқыту нәтижелерін жобалау және бақылауды жүзеге асыру 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) «Жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесі» курсының мақсаты мен міндеттері, 

мазмұны, мектепте Жаратылыстану пәнін оқытудың қазіргі мәселелері, ғылыми 

педагогикалық зерттеу әдістері, жаратылыстану әдістемесінің даму тарихы, 5-6 

сыныптарға арналған «Жаратылыстану» пәнінің типтік оқу бағдарламасының мазмұны 

мен құрылу принциптері, жаратылыстану курсының дидактикалық ерекшеліктерін 

тұжырымдау; 

2) оқу пәнінің мақсаты мен міндеттері жүйесі, оқушылардың біліміне, білімдеріне 

және дағдыларына қойылатын негізгі талаптарды талдау;  

3) мектепте «Жаратылыстану» білім беру бағдарламасын жүзеге асырудың 

әдістемелік аспектілері: оқытудың тәсілдері, формалары, құралдары, технологиялары мен 

әдістері, сабақтарда функционалдық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты 

қалыптастыру, критериалды бағалау технологиясы негізінде оқыту нәтижелерін бақылау 

және бағалау; 

4) менгеруі керек: мектептегі «Жаратылыстану» оқу пәндерінің мақсаттары мен 

міндеттерін дұрыс белгілеуді, оқу пәнінің мазмұнын анықтауды және материалын іріктеуді 

жүзеге асыруды;  

5) оқытудың тиімді әдістерін, формалары мен құралдарын қолдануды;  

6) оқыту процесінде оқушылардың дамуының оңтайлы жағдайларын анықтауды; 

7) Жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесімен байланысты әр түрлі ғылымдардың 

білімін біріктіруді, басқа ғылымдардың теориялық ережелері мен қорытындыларын, 

олардың әдістері мен нәтижелерін жаратылыстану әдістемесінің өзіндік объектісінің 

ерекшеліктерін, оның теориялық және практикалық; 

8) алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды оқушылардың оқу-

танымдық қызметін, зерттеу, жобалық қызметін ұйымдастыруда, жаңартылған білім беру 

стандарттарының талаптарына сәйкес критериалды бағалау негізінде факультативтік 

сабақтар мен үйірмелерді ұйымдастыруда және өткізуде, функционалдық, жаратылыстану-
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ғылыми сауаттылықты дамытуға ықпал ететін жаңа тәсілдер, әдістер мен технологиялар 

негізінде оқу бағдарламасының мазмұнында қолдану; 

9) білім алушыларда жаратылыстану-ғылыми және географиялық ұғымдарды 

қалыптастыруда қолдану; 

10) ақпаратты өз бетінше алу мен зерделеудің қазіргі заманғы әдістерін, оның ішінде 

Интернет желісінде іздеу дағдыларын интерпретациялау;  

11) ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиетпен жұмыс істеу, ауызша 

хабарламалар, баяндамалар, рефераттар, қысқа мерзімді сабақ жоспарлары түрінде 

ақпаратты талдау мен ұсынуға жүйелік көзқарас, материалды өзгерту, схемалар, кестелер, 

презентациялар құру, материалдарды өңдеу, оқу-әдістемелік әдебиеттерді және 

анықтамаларды талдау; 

12) өзара сыйластық және ынтымақтастық негізінде жұпта және топта жұмыс істеу 

дағдылары, жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру және өзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

сыни ойлау және рефлексия дағдыларын бағалау. 

 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений, компетенций у студентов, 

необходимых для организации обучения учащихся естествознанию в в 5-6 классах средней 

школе на основе обновленного содержания образования.  

Содержание: Предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания 

естествознания», школьного курса «Естествознание» (5-6 кл). История развития методики 

естествознания. Современные проблемы преподавания естествознания в школе. Связь с 

курсом «Естествознание» начальной школы, с естественнонаучными дисциплинами 

(химии, физики, биологии), с дисциплинами психолого-педагогического блока и другими 

науками.  

Принципы построения типовой учебной программы «Естествознание», особенности 

структуры альтернативных учебников, логика изложения материала, проблемы 

преподавания по обновленной образовательной программе. Система целей обучения, 

основные образовательные и воспитательные задачи учебного предмета «Естествознание» 

в школе. Основные требования к результатам обучения: знаниям, умениям и навыкам 

учащихся. 

Научные и методические основы организации обучения «Естествознанию» в школе: 

подходы, средства, формы, технологии и методы обучения, методические приемы по 

формированию и развитию естественнонаучных понятий, умений у учащихся с позиций 

эмпирической теории познания и с точки зрения технологий развивающего обучения, 

проектирования и осуществления контроля результатов обучения на основе технологии 

критериального оценивания.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) формулировать цели и задачи, содержание курса «Методики преподавания 

естествознания», современные проблемы преподавания естествознания в школе, методы 

научных педагогических исследований, историю развития методики естествознания;  

2) анализировать содержание и принципы построения типовой учебной программы 

предмета «Естествознание» для 5-6 классов, дидактические особенности курса 

естествознания: систему целей обучения и задач учебного предмета, основные требования 

к знаниям, умениям и навыкам учащихся;  

3) оценивать методические аспекты реализации образовательной программы 

«Естествознание» в школе: подходы, формы, средства, технологии и методы обучения, 

формирования функциональной, естественнонаучной грамотности на уроках, контроля и 

оценивания результатов обучения на основе технологии критериального оценивания; 

4) правильно выделить цели и задачи учебных предметов «Естествознание» в школе, 

определять содержание и осуществлять отбор материала учебного предмета;  

5) применять эффективные методы, формы и средства его преподавания;  

6) выявлять оптимальные условия развития школьников в процессе изучения;  

7) интегрировать знания различных наук, с которыми связана методика 

преподавания естествознания, уметь творчески использовать теоретические положения и 
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выводы других наук, их методы и результаты исследования с учетом специфики объекта 

самой методики естествознания, ее теоретических и практических задач; 

8) применять полученные теоретические знания и практические навыки в 

организации учебно-познавательной деятельности, исследовательской, проектной 

деятельности учащихся, в организации и проведении факультативных занятий и кружков 

на основе критериального оценивания в соответствии с требованиями обновленных 

образовательных стандартов, содержания учебной программы на основе новых подходов, 

методов и технологий, способствующих развитию функциональной, естественнонаучной 

грамотности. 

9) применять навыками формирования у обучающихся естественнонаучных и 

географических понятий;  

10) интерпретировать современные методы самостоятельного получения и изучения 

информации, в том числе навыки поиска в сети Интернет;  

11) анализировать навыки работы с научной, учебно-методической и справочной 

литературой, системного подхода к анализу и представлению информации в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, краткосрочных планов уроков, преобразовывать 

материал, составлять схемы, таблицы, презентации; 

12) оцентвать навыки работы в паре и группе на основе взаимоуважения и 

сотрудничества, навыками логического, аналитического, критического мышления и 

рефлексии для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня.  

 

The purpose of the discipline: the formation of knowledge and skills, competencies of 

students necessary for the organization of training of students in natural science in grades 5-6 high 

school on the basis of the updated content of education. 

Content: Subject, goals and objectives of the course "Methods of teaching natural science", 

school course "natural Science" (5-6 CL). The history of the development of the methodology of 

science. Modern problems of teaching natural science at school. Connection with the course" 

natural Science " of primary school, with natural Sciences (chemistry, physics, biology), with the 

disciplines of psychological and pedagogical unit and other Sciences.  

Principles of construction of the standard curriculum "natural Science", features of the 

structure of alternative textbooks, the logic of presentation of the material, the problem of teaching 

on the updated educational program. The system of learning objectives, the main educational and 

educational objectives of the subject "natural Science" in school.  Basic requirements for learning 

outcomes: knowledge, skills and abilities of students. 

Scientific and methodical bases of the organization of training in "natural Science" at 

school: approaches, means, forms, technologies and methods of training, methodical receptions 

on formation and development of natural science concepts, abilities at pupils from positions of 

the empirical theory of knowledge and from the point of view of technologies of the developing 

training, design and control of results of training on the basis of technology of criterion estimation. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to formulate goals and objectives, the content of the course "Methods of teaching natural 

science", modern problems of teaching natural science at school, methods of scientific 

pedagogical research, the history of development of methods of natural science;  

2) to analyze the content and principles of the model curriculum of the subject "natural 

Science" for grades 5-6, didactic features of the course of natural science: the system of learning 

goals and objectives of the subject, the basic requirements for knowledge, skills and abilities of 

students; 

3) to evaluate the methodological aspects of the implementation of the educational program 

"natural Science" in school: approaches, forms, tools, technologies and methods of training, the 

formation of functional, natural science literacy in the classroom, monitoring and evaluation of 

learning outcomes based on the technology of criteria-based assessment; 

4) correctly identify the goals and objectives of the subjects "natural Science" in the school, 

to determine the content and to select the material of the subject;  
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5) to apply effective methods, forms and means of its teaching;  

6) identify the optimal conditions for the development of students in the study;  

7) to integrate the knowledge of various Sciences, which is associated with the 

methodology of teaching natural science, to be able to creatively use the theoretical positions and 

conclusions of other Sciences, their methods and research results, taking into account the specifics 

of the object of the methodology of natural science, its theoretical and practical problems; 

8) to apply the received theoretical knowledge and practical skills in the organization of 

educational and cognitive activity, research, project activities of students, in the organization and 

conduct of elective classes and circles on the basis of criteria-based assessment in accordance 

with the requirements of updated educational standards, the content of the curriculum based on 

new approaches, methods and technologies that contribute to the development of functional, 

natural science literacy. 

9) apply the skills of formation of students ' natural science and geographical concepts;  

10) interpret modern methods of self-acquisition and study of information, including 

Internet search skills; 

11) analyze the skills of working with scientific, educational and reference literature, 

systematic approach to the analysis and presentation of information in the form of oral reports, 

reports, abstracts, short-term lesson plans, transform the material, make diagrams, tables, 

presentations; 

12) evaluate the skills of working in pairs and groups on the basis of mutual respect and 

cooperation, skills of logical, analytical, critical thinking and reflection for further training with a 

high degree of independence and improve their intellectual, cultural and professional level. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Биологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания биологии 

Methodology of teaching biology  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Жаратылыстану және географияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания естествознания и географии  

Methods of teaching natural science and geography 

Пәннің мақсаты: білім берудің жаңартылған мазмұнының негізінде орта мектепте 

жаратылыстану және география пәндерін оқытуды ұйымдастыруға қажетті білім мен 

дағдыларды, құзыреттілікті қалыптастыру. 

Мазмұны: «Жаратылыстану және географияны оқыту әдістемесі» курсының, 

«Жаратылыстану» (5-6 сынып), «География» (7-9, 10-11 сынып) курсының пәні, 

мақсаттары мен міндеттері. Жаратылыстану және география әдістемесінің даму тарихы. 

Мектепте жаратылыстану және географияны оқытудың қазіргі мәселелері. Бастауыш 

мектептің «Жаратылыстану» курсымен, жаратылыстану ғылыми пәндерімен (химия, 

физика, биология), психологиялық-педагогикалық блок пәндерімен және басқа да 

ғылымдармен байланыс. 

«Жаратылыстану» және «География» типтік оқу бағдарламаларын құру 

принциптері, баламалы оқулықтар құрылымының ерекшеліктері, материалды мазмұндау 

логикасы, жаңартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқыту мәселелері. Оқыту 

мақсаттарының жүйесі, Мектептегі «Жаратылыстану» және «География» оқу пәнінің 

негізгі білім беру және тәрбиелік міндеттері. Оқыту нәтижелеріне қойылатын негізгі 

талаптар: оқушылардың білімі, іскерліктері мен дағдыларына. 

Мектепте «Жаратылыстану» және «География» оқытуды ұйымдастырудың ғылыми 

және әдістемелік негіздері: оқытудың тәсілдері, құралдары, формалары, технологиялары 

және әдістері, жаратылыстану-ғылыми және географиялық ұғымдарды қалыптастыру және 

дамыту бойынша әдістемелік тәсілдер, танымның эмпирикалық теориясы тұрғысынан 
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және Дамыта оқыту технологиясы тұрғысынан оқушылардың іскерліктері, критериалды 

бағалау технологиясы негізінде оқыту нәтижелерін жобалау және бақылауды жүзеге 

асыру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) «Жаратылыстану және географияны оқыту әдістемесі» курсының мақсаты мен 

міндеттерін, мазмұнын, мектептегі жаратылыстану және географияны оқытудың қазіргі 

мәселелерін, ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін, жаратылыстану және география 

әдістемесінің даму тарихын; 5-6 сыныптарға арналған «Жаратылыстану» және 

«География» пәнінің типтік оқу бағдарламасының мазмұны мен құрылу принциптерін 

тұжырымдау;  

2) 7-, 8-, 9-, 10-11 жаратылыстану және география курсының дидактикалық 

ерекшеліктері: оқу пәнін оқыту мақсаты мен міндеттері жүйесі, оқушылардың біліміне, 

шеберлігіне және дағдыларына қойылатын негізгі талаптарды салыстыру;  

3) мектепте «Жаратылыстану» және «География» білім беру бағдарламасын жүзеге 

асырудың әдістемелік аспектілері: оқытудың тәсілдері, формалары, құралдары, 

технологиялары және әдістері, сабақтарда функционалдық, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылықты қалыптастыру, критериалды бағалау технологиясы негізінде оқыту 

нәтижелерін бақылау және бағалауды талдау; 

4) мектептегі «Жаратылыстану», «География» оқу пәндерінің мақсаттары мен 

міндеттерін дұрыс бөлуді, оқу пәнінің мазмұнын анықтауды және материалын іріктеуді 

жүзеге асыруды; 

5) тиімді әдістерді, формаларды және оны оқыту құралдарын қолдануды; оқу 

процесінде оқушылардың тиімді даму жағдайларын анықтауды; 

6) жаратылыстану және географияны оқыту әдістемесімен байланысты әр түрлі 

ғылымдардың білімін біріктіру, басқа ғылымдардың теориялық ережелері мен 

қорытындыларын, олардың әдістері мен зерттеу нәтижелерін, әдістеменің өзінің 

объектісінің ерекшелігін, оның теориялық және практикалық міндеттерін ескере отырып 

шығармашылықпен пайдалана білу; 

7) алған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды ғылыми-зерттеу, 

практикалық қызметте, білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес мектептегі 

жаратылыстану және география бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда, жаңа 

тәсілдер мен әдістер, технологиялар негізінде жаңартылған бағдарлама негізінде, 

факультативтік сабақтар мен үйірмелер өткізуде, география және жаратылыстану 

бойынша оқушылардың оқу, зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда және 

өткізуде қолдану; білім жетістіктерін критериалды бағалау негізінде функционалдық, 

жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамытуды жүзеге асыру. 

8) ақпаратты өз бетінше алу мен зерделеудің қазіргі заманғы әдістерін, оның ішінде 

Интернет желісінде іздеу дағдыларын талдау;  

9) ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиетпен жұмыс істеу, ауызша 

хабарламалар, баяндамалар, рефераттар, қысқа мерзімді сабақ жоспарлары түрінде 

ақпаратты талдау мен ұсынуға жүйелік көзқарас, материалды өзгерту, схемалар, кестелер, 

презентациялар құру, материалдарды өңдеу, оқу-әдістемелік әдебиеттерді және 

анықтағыштарды қолдану;  

10) өзара сыйластық және ынтымақтастық негізінде жұпта және топта жұмыс істеу 

дағдылары, жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру және өзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

сыни (критикалық) ойлау және рефлексия дағдыларын таңдау. 

 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений, компетенций у студентов, 

необходимых для организации обучения учащихся естествознанию и географии в средней 

школе на основе обновленного содержания образования.  

Содержание: Предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания естествознания 

и географии», школьного курса «Естествознание» (5-6 кл), «География» (7-9, 10-11 кл). 

История развития методики естествознания и географии. Современные проблемы 

преподавания естествознания и географии в школе. Связь с курсом «Естествознание» 
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начальной школы, с естественнонаучными дисциплинами (химии, физики, биологии), с 

дисциплинами психолого-педагогического блока и другими науками.  

Принципы построения типовой учебной программы «Естествознание» и 

«География», особенности структуры альтернативных учебников, логика изложения 

материала, проблемы преподавания по обновленным образовательным программам. 

Система целей обучения, основные образовательные и воспитательные задачи учебного 

предмета «Естествознание» и «География» в школе. Основные требования к результатам 

обучения: знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

Научные и методические основы организации обучения «Естествознанию» и 

«Географии» в школе: подходы, средства, формы, технологии и методы обучения, 

методические приемы по формированию и развитию естественнонаучных и 

географических понятий, умений у учащихся с позиций эмпирической теории познания и 

с точки зрения технологий развивающего обучения, проектирования и осуществления 

контроля результатов обучения на основе технологии критериального оценивания.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) сформулировать цели и задачи, содержание курса «Методики преподавания 

естествознания и географии», современные проблемы преподавания естествознания и 

географии в школе, методы научных педагогических исследований, историю развития 

методики естествознания и географии;  

2) сравнивать содержание и принципы построения типовой учебной программы предмета 

«Естествознание» для 5-6 классов и «Географии» 7-, 8-, 9-, 10-11 классов, дидактические особенности 

курса естествознания и географии: систему целей обучения и задач учебного предмета, основные 

требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся;  

3) анализировать методические аспекты реализации образовательной программы 

«Естествознание» и «География» в школе: подходы, формы, средства, технологии и методы 

обучения, формирования функциональной, естественнонаучной грамотности на уроках, контроля и 

оценивания результатов обучения на основе технологии критериального оценивания; 

4) правильно выделить цели и задачи учебных предметов «Естествознание», 

«География» в школе, определять содержание и осуществлять отбор материала учебного 

предмета; 

5) применять эффективные методы, формы и средства его преподавания; 

6) выявлять оптимальные условия развития школьников в процессе изучения; 

интегрировать знания различных наук, с которыми связана методика преподавания 

естествознания и географии, уметь творчески использовать теоретические положения и 

выводы других наук, их методы и результаты исследования с учетом специфики объекта 

самой методики, ее теоретических и практических задач; 

7) применять полученные теоретические знания и практические навыки в научно-

исследовательской, в практической деятельности, в реализации образовательной программы по 

естествознанию и географии в школе в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

обновленной программы на основе новых подходов и методов, технологий, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной, исследовательской и 

проектной работы учащихся по географии и естествознанию; осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности  на основе критериального оценивания 

образовательных достижений; 

8) анализировать современные методы самостоятельного получения и изучения 

информации, в том числе навыками поиска в сети Интернет; 

9) применять навыками работы с научной, учебно-методической и справочной 

литературой, системного подхода к анализу и представлению информации в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, краткосрочных планов уроков, преобразовывать 

материал, составлять схемы, таблицы, презентации; 

10) выбирать навыками работы в паре и группе на основе взаимоуважения и 

сотрудничества, навыками логического, аналитического, критического мышления и 

рефлексии для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня.  
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The purpose of the discipline: the formation of knowledge and skills, competencies of 

students necessary for the organization of education of students of natural science and geography 

in high school on the basis of the updated content of education.  

Content: Subject, goals and objectives of the course “Methods of teaching natural science 

and geography”, school course "natural Science" (5-6 classes), "Geography" (7-9, 10-11 classes). 

History of development of methods of natural science and geography. Modern problems of 

teaching natural science and geography at school. Connection with the course" natural Science" 

of primary school, with natural Sciences (chemistry, physics, biology), with the disciplines of 

psychological and pedagogical unit and other Sciences. 

Principles of construction of the standard curriculum "natural Science" and "Geography", 

features of the structure of alternative textbooks, the logic of presentation of the material, the 

problem of teaching on the updated educational programs. The system of learning objectives, the 

main educational and educational objectives of the subject "natural Science" and "Geography" in 

the school.  Basic requirements for learning outcomes: knowledge, skills and abilities of students. 

Scientific and methodical bases of the organization of training "natural Science" and 

"Geography" at school: approaches, means, forms, technologies and methods of training, 

methodical receptions on formation and development of natural science and geographical 

concepts, abilities at pupils from positions of the empirical theory of knowledge and from the 

point of view of technologies of the developing training, design and control of results of training 

on the basis of technology of criterion estimation. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to formulate goals and objectives, the content of the course "Methods of teaching natural 

science and geography", modern problems of teaching natural science and geography at school, 

methods of scientific pedagogical research, the history of development of methods of natural 

science and geography;  

2) compare the content and principles of the model curriculum of the subject "natural 

Science" for grades 5-6 and "Geography" 7-, 8-, 9-, 10-11 classes, didactic features of the course 

of natural science and geography: the system of learning goals and objectives of the subject, the 

basic requirements for knowledge, skills and abilities of students;  

3) to analyze the methodological aspects of the educational program "natural Science" and 

"Geography" at school: approaches, forms, tools, technologies and methods of teaching, the 

formation of functional, natural science literacy in the classroom, monitoring and evaluation of 

learning outcomes based on the technology of criteria-based assessment; 

4) correctly identify the goals and objectives of the subjects "natural Science", "Geography" 

in the school, to determine the content and to select the material of the subject; 

5) to apply effective methods, forms and means of its teaching; 

6) to identify the optimal conditions for the development of students in the learning process; 

to integrate the knowledge of various Sciences, which is associated with the methodology of 

teaching natural science and geography, to be able to creatively use the theoretical positions and 

conclusions of other Sciences, their methods and research results, taking into account the specifics 

of the method itself, its theoretical and practical problems; 

7) to apply the received theoretical knowledge and practical skills in research, in practice, 

in the implementation of the educational program in natural science and geography at school in 

accordance with the requirements of educational standards, the updated program based on new 

approaches and methods, technologies, in conducting elective classes and circles, in the 

organization and conduct of educational, research and project work of students in geography and 

natural science; to carry out the development of a functional, scientific literacy on the basis of 

criterion of evaluation of educational achievements; 

8) analyze modern methods of self-acquisition and study of information, including the 

skills of search on the Internet; 

9) apply the skills of working with scientific, educational and reference literature, a 

systematic approach to the analysis and presentation of information in the form of oral 

presentations, reports, abstracts, short-term lesson plans, transform the material, make diagrams, 

tables, presentations; 
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10) to choose the skills of working in a couple and a group on the basis of mutual respect 

and cooperation, skills of logical, analytical, critical thinking and reflection for further training 

with a high degree of independence and improve their intellectual, cultural and professional level. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Биологияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания биологии 

Methodology of teaching biology  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Агрохимия негіздері 

Основы агрохимии 

Bases of agricultural chemistries  

Мақсаты: агрохимия негіздері пәнімен таныстыра келе басқа ғылымдармен 

байланыстарын ашу және мектеп жанындағы тәжірбие үлескілерінде тәрбиелік мәні бар 

ғылыми жұмыстарды ұйымдастыруға қажетті біліммен қаруландыру, топырақ 

сипаттамаларын, жіктелуін, биогенді элементтер мөлшерін, ауыл шаруашылық өнімдерін 

талдаудың химиялық, физико-химиялық әдістерін оқыту, агрохимияның қолданысындағы 

инновациялық технологияларды тиімді пайдалану жайлы идеялар, теориялық білім мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Мазмұны: өсімдік өндірістік технологияларды пайдаланылатын идеялар 

қалыптастыру, теориялық білім мен практикалық дағдылар, топырақтану, ауыл 

шаруашылығы және ауыл шаруашылығы химия негіздері бойынша құзыреттілік. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) топырақ және топырақ құнарлылығын ұдайы өндіру әдістерін негізгі түрлері, 

топырақтың ауылшаруашылық пайдалану әдістерін сипаттау; 

2) зауыт өмір факторлар және ауыл шаруашылығы заңдары, арамшөптер өзінің өсіп, 

тиімді ауыспалы егіс дақылдарының тәсілі ретінде, олармен айналысатын компоненттерін 

мен әдістерін, агрофитоценоздың өнімділігі және топырақ құнарлылығын, топырақ қорғау 

әдістері және ресурс топырақ жүйелердің әдістерін көбейтуді талдау; 

3) ресурстың топырақ сақтау өңдеу жүйелері үшін тәсілдері мен әдістерін жетілдіру; 

4) технологиялар мен органикалық және минералды тыңайтқыштарды 

пайдаланудың негізгі түрлерін жүйелеу; 

5) ҚР білім жүйесіндегі нормативті-құқықтық құжаттарды, биология бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламаларын, жалпы білім беретін мектептердегі білім беру 

жүйесін ұйымдастырудың ерекшелітерін, оқытудың жаңа стандарттарын, жеке-

бағытталған, дифференциацияланған, кіріктірілген, ақпараттық-коммуникативті, ғылыми-

ізденісті, мәселелік, жүйелілік, модульдік, функционалдық сауаттылықты дамыту, 

оқушылардың ғылыми сауаттылығын қалыптастыру, критериалды бағалаудың ғылыми-

теориялық және әдістемелік негіздерін қолдану; 

6) ағымдағы шаруашылық жоспарлау мен болжау бұл дағдыларын қолдану 

мақсатында ауыл шаруашылығы жүйелері, өсімдік айналу тиімділігі мен өнімділігін, 

эрозияға қарсы іс-шаралар, зиянкестер, ауруларымен және арамшөптермен өсімдіктерді 

қорғау жолдарын, жердi мелиорациялау әдістері мен топырақ құнарлылығын жақсарту 

үшін басқа шаралардың тиімділігін анықтау, сондай-ақ перспективалы өз әдісі жоспарлау 

және АӨК әлеуметтік-экономикалық және технологиялық даму болжау; 

7) алған теориялық білімді және зертханалық қабілетті ғылыми-зерттеу 

жұмыстарында қолдану; 

8) жаңа бағдарлама бойынша мектеп биология курсының тараулары бойынша 

тапсырмалар құрастыруда; проблемалық зерттеуде; жекеленген шығармалықы 

жұмыстарда; биологиялық білім берудің жаңартылған мазмұннына сәйкес мектеп 

оқушыларының функционалдық, ғылыми сауаттылығын қалыптастыру, шығармашылық 
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бағыттағы шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру (ғылыми-зерттеу жұмыстары, 

экономикалық, тарихи мазмұнды және т.б.), сонымен қатар функционалды, ғылыми 

сауаттылық қалыптасуын бақылау; 

9) критериалды бағалау жүйесінің биология бағдарламары бойынша білім беру 

стандарттарын сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру. 

10) жер реформасын айтарлықтай, мәртебесі және болашағын болжамдау; 

11) мәні, аграрлық секторда жер қатынастарын мемлекеттік және дамытуды 

интерпретациялау. 

 

Цель: формирование представлений, теоретических знаний и практических умений 

и навыков, компетентности по основам почвоведения, земледелия и агрохимии, 

используемых в технологиях производства продукции растениеводства. 

Содержание: дать характеристику, классификацию почв, сведения о содержании 

биогенных элементов, рассмотреть химические и физико-химические методы анализа 

сельскохозяйственной продукции. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать основные типы почв и методы воспроизводства почвенного 

плодородия, способы сельскохозяйственного использования почв; 

2) анализировать факторы жизни растений и законы земледелия, сорные растения 

как компоненты агрофитоценоза и методы борьбы с ними, севообороты как способ 

эффективного возделывания сельскохозяйственных культур, повышения их 

продуктивности и воспроизводства плодородия почвы, методы и способы почвозащитной 

ресурсосберегающей системы обработки почвы;  

3) разрабатывать методы и способы почвозащитной ресурсосберегающей системы 

обработки почвы;  

4) классифицировать основные виды и технологии применения органических и 

минеральных удобрений;  

5) применять нормативно-правовые документы в  сфере образования РК, 

обновленное содержание образовательных программ по биологии, об особенностях 

организации образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые 

стандарты обучения, основанные на ценностно-ориентированном, личностно-

ориентированном, дифференцированном, интегративном, деятельностном, 

информационно-коммуникативном, 

6) предсказывать методики определения эффективности системы земледелия, 

эффективности и продуктивности севооборотов, эффективности противоэрозионных 

мероприятий, способов защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, приемов 

мелиорации и других мер по повышению плодородия земель с целью применения этих 

навыков при текущем внутрихозяйственном планировании и прогнозировании, а также 

перспективном планировании и прогнозировании социально-экономического и 

технологического развития АПК; 

7) применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки в 

практической и научно-исследовательской деятельности; 

8) составлять задания по данному разделу школьного курса биологии на основе 

новых подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, компетентностного и 

деятельностного; в рамках обновления содержания биологического образования 

осуществлять развитие функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, 

разрабатывать практикоориентированные задания и задания творческого характера 

(задания исследовательского, занимательного характера, задания с экономическим, 

историческим содержанием, и др.), а также осуществлять проверку сформированности 

функциональной, естественнонаучной грамотности; 

9) реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений; 

10) предсказывать сущность, состояние и перспективы земельной реформы; 
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11) интерпретировать сущность, состояние и развитии земельных отношений в 

аграрном секторе экономики. 

 

Purpose: to give the characteristic, classification of soils, data on the maintenance of 

biogenous elements, to consider chemical and physical and chemical methods of the analysis of 

agricultural production. 

Discipline formation of representations, theoretical knowledge and practical skills, 

competence on fundamentals of soil science, the agriculture and agrochemistry used in production 

technologies of production of plant growing. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the main types of soil and methods of reproduction of soil fertility, methods of 

agricultural use of soils; 

2) to analyze the factors of plant life and the laws of agriculture, weeds as components of 

agrophytocenosis and methods of combating them, crop rotations as a way of effective cultivation 

of crops, increasing their productivity and reproduction of soil fertility, methods and methods of 

soil conservation resource-saving tillage system;  

3) develop methods and techniques for soil conservation resource-saving tillage system; 

4) classify the main types and technologies of application of organic and mineral fertilizers;  

5) to apply legal documents in the field of education of the Republic of Kazakhstan, the 

updated content of educational programs in biology, the peculiarities of the educational process 

in secondary schools of the Republic of Kazakhstan, new standards of education based on value-

oriented, personality-oriented, differentiated, integrative, activity, information and 

communication, 

6) to predict methods of determination of efficiency of system of agriculture, efficiency 

and productivity of crop rotations, efficiency of antierosion actions, ways of protection of plants 

from pests, diseases and weeds, receptions of melioration and other measures for increase of 

fertility of lands for the purpose of application of these skills at the current intraeconomic planning 

and forecasting, and also perspective planning and forecasting of social and economic and 

technological development of agrarian and industrial complex; 

7) apply the obtained theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities; 

8) prepare tasks for this section of the school course of biology on the basis of new 

approaches: problem, research, integrative, competence and activity; within the framework of 

updating the content of biological education, to develop functional, natural science literacy of 

schoolchildren, to develop practice-oriented tasks and tasks of a creative nature (tasks of a 

research, entertaining nature, tasks with economic, historical content, etc.), as well as to verify 

the formation of functional, natural science literacy; 

9) implement educational programs in biology in accordance with the requirements of 

educational standards, the updated program, based on the system of criteria-based assessment of 

educational achievements; 

10) to predict the nature, state and prospects of land reform; 

11) to interpret the nature, state and development of land relations in the agricultural sector. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, омыртқасыздар зоологиясы 

Введение в биологию, зоология беспозвоночных 

Introduction to biology, zoology of invertebrates 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Production teaching practice 

 

 

Қолданбалы биология жер шаруашылығы негіздерімен 

Прикладная биология с основами земледелия 

Applied biology with basics of soil science 
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Пәннің мақсаты: қолданбалы биологияның жер шаруашылығындағы мәнімен 

таныстыра келе басқа ғылымдармен байланыстарын ашу және мектеп жанындағы тәжірбие 

үлескілерінде тәрбиелік мәні бар ғылыми жұмыстарды ұйымдастыруға қажетті біліммен 

қаруландыру, жер шаруашылығы негіздері бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу 

әдістерін үйретіп, өсімдік шаруашылығында қолданыстағы инновациялық 

технологияларды тиімді пайдалану жайлы идеялар, теориялық білім мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Мазмұны: топырақтану, жертану мен жер шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы мен 

агрохимия ғылымдарының құрылуы. Зерттеу әдістері – зертханалық және далалық, 

биологиялық және химиялық пәндермен байланысы. Топырақ, оның пайда болуы және 

жіктелуі. Топырақ түзілуіндегі микроағзалардың рөлі. Топырақ құнарлығы. Топырақтың 

физика-механикалық қасиеті және технологиялық қасиеті. Қазақстанның топырақ 

аймақтары. Ғылыми негіздегі егіншілік жүйесі және ауыспалы егістік. Топырақты өңдеу. 

Тыңайтқыштар. Өсімдік шаруашылығы ауылшаруашылық өндірісінің негізгі саласы және 

ғылым. Топырақты өңдеу. Астық дақылдары. Дәнді бұршақ дақылдар. Тамыр түйнек 

жемістер. Майлы және талшықты дақылдар. Көкөніс дақылдар. Жеміс жидек дақылдары 

мен өсіру технологиясы. Арамшөптер және зиянды ағзалары, олармен күресу жолдары. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) топырақ және топырақ құнарлылығын ұдайы өндіру әдістерінің негізгі түрлері, 

топырақты ауылшаруашылықта пайдалану әдістерді салыстыру;  

2) топырақ классификациясының негіздері туралы ұғым арқылы топырақ түрлерін 

анықтауды;  

3) ҚР білім жүйесіндегі нормативті-құқықтық құжаттарды, биология бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламаларын, жалпы білім беретін мектептердегі білім беру 

жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, оқытудың жаңа стандарттарын, жеке-

бағытталған, дифференциацияланған, кіріктірілген, ақпараттық-коммуникативті, ғылыми-

ізденісті, мәселелік, жүйелілік, модульдік, функционалдық сауаттылықты дамыту, 

оқушылардың ғылыми сауаттылығын қалыптастыру, критериалды бағалаудың ғылыми-

теориялық және әдістемелік негіздерін түсіндіру;  

4) ауыл шаруашылық заңдарын, ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі және 

топырақ құнарлылығын, топырақ қорғау әдістерін, технологиялар мен органикалық және 

минералды тыңайтқыштарды пайдаланудың негізгі түрлерін тұжырымдау;  

5) ағымдағы шаруашылықты жоспарлау мен болжау бұл дағдыларын қолдану 

мақсатында ауыл шаруашылығы жүйелері, өсімдік айналу тиімділігі мен өнімділігін, 

эрозияға қарсы іс-шаралар, зиянкестер, ауруларымен және арамшөптермен өсімдіктерді 

қорғау жолдарын, жердi мелиорациялау әдістері мен топырақ құнарлылығын жақсарту 

үшін басқа шаралардың тиімділігін анықтау; 

6) өз бетімен топырақтың систематикалық тиістілігін анықтауда салыстырмалы 

морфологиялық тәсілдерін, негіздерін қолдану; 

7) алған теориялық білімді және зертханалық қабілетті ғылыми-зерттеу 

жұмыстарында қолдану; 

8) мектепте биологияны оқытуда қосымша, сабақтар, үйірме жұмыстарын жүргізуде, 

оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; 

9) жаңа бағдарлама бойынша мектеп биология курсының тараулары бойынша 

тапсырмалар құрастыруда; проблемалық зерттеу; 

10) жекеленген шығармашылық жұмыстар мен шығармашылық жұмыстарды 

ұйымдастыру; 

11) жер реформасының болашағын болжамдау; 

12) мәні, аграрлық секторда жер қатынастарын мемлекеттік реттеу және дамытуды 

талдау;  

13) мақсатты ғылыми-өндірістік бағдарламаның негізгі бөлімдерінің мазмұнын 

талдап, өз тәжірибесінде тиімді қолдану; 

14) ғылыми сұрақтар қоюға дағдыланады, зертханалық жұмыстарды орындау 

барысында және географиялық атлас карталарын пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу әдістерін қолданып, зерттеу жұмыстарын жүргізуге дағдыланады; 

http://netref.ru/bafdarlamani-itimal-atisushilari-shin-ekonomikani-basim-sektor.html
http://netref.ru/azastan-joldari-akcionerlik-kompaniyasi-akcionerlik-ofami-azas.html
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15) жер бетіндегі топырақтың даму тарихының ерекшеліктерін, алуан түрлілігі мен 

ауыл шаруашылығындағы: мал, егіс дақылдарының, жеміс- жидектің өнімділігіне топырақ 

құнарлығының әсерлерін анықтауға, оның қасиеті мен рөлін бағалай білуді меңгереді. 

 

Цель дисциплины: Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами прикладной 

биологии в земледелии с другими науками, вооружить знаниями, необходимыми для 

организации научных работ, имеющих воспитательное значение на пришкольных участках 

практики, научить методам проведения исследовательских работ по основам земледелия, 

сформировать идеи, теоретические знания и практические навыки по эффективному 

использованию инновационных технологий в растениеводстве. 

Содержание: история развития почвоведения, земледелия и земледелия, 

растениеводства и агрохимических наук. Методы исследования-связь с лабораторными и 

полевыми, биологическими и химическими дисциплинами. Почва, ее происхождение и 

классификация. Роль микроорганизмов в почвообразовании. Плодородие почвы. Физико-

механические свойства и технологические свойства почвы. Почвенные зоны Казахстана. 

Система земледелия на научной основе и севооборотная пашня. Обработка почвы. 

Удобрения. Растениеводство основные отрасли сельскохозяйственного производства и 

науки. Обработка почвы. Зерновые культуры. Зернобобовые культуры. Корневые клубни 

плоды. Масличные и волокнистые культуры. Овощные культуры. Технология 

возделывания и выращивания плодово-ягодных культур. Сорняки и вредные организмы, 

способы борьбы с ними. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) сравнивать основные виды методов воспроизводства плодородия почв и почв, 

методы сельскохозяйственного использования почв; 

2) определение видов почв через понятие об основах классификации почв;  

3) объяснять нормативно-правовые документы в сфере образования РК, обновленное 

содержание образовательных программ по биологии, об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые стандарты 

обучения, основанные на ценностно-ориентированном, личностно-ориентированном, 

дифференцированном, интегративном, деятельностном, информационно-

коммуникативном, проектно-исследовательском, проблемном, системном, модульном, 

компетентностном подходах; 

4) формулировать сельскохозяйственное законодательство, урожайность 

сельскохозяйственных культур и плодородие почв, методы почвозащиты, основные виды 

использования технологий и органических и минеральных удобрений; 

5) применять навыки планирования и прогнозирования текущего хозяйства 

определять эффективность и урожайность растений, противоэрозионные мероприятия, 

пути защиты растений вредителями, болезнями и сорняками, методы мелиорации земель 

и эффективность других мероприятий для улучшения плодородия почв; 

6) самостоятельно применять сравнительные морфологические подходы, основы для 

определения систематической принадлежности почв; 

7) использовать полученные теоретические знания и лабораторные способности в 

научно-исследовательской работе; 

8) организовать дополнительные занятия, кружковую работу по изучению биологии 

в школе, научно-исследовательские работы учащихся; 

9) составлять задания по новой программе по разделам школьного курса биологии; 

10) проблемное исследование; разрабатывать практикоориентированные задания и 

задания творческого характера, организация отдельных творческих работ. 

11) предсказывать перспективы земельной реформы; 

12) анализировать сущность, государственное регулирование и развитие земельных 

отношений в аграрном секторе; 

13) анализ и эффективное использование в своей практике содержания основных 

разделов целевой научно-производственной программы; 
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14) умеет задавать научные вопросы, при выполнении лабораторных работ и с 

использованием географических атласных карт, применять методы проведения научно-

исследовательских работ и проводить исследовательские работы; 

15) определять особенности истории развития почв на земле, разнообразие и влияние 

плодородия почв на урожайность в сельском хозяйстве: скота, посевных культур, плодово-

ягодных культур, оценивать его свойства и роль. 

 

The purpose of discipline: the formation of ideas, theoretical knowledge and practical 

skills, competence on the basics of soil science, agriculture, used in crop production technologies. 

Contents: history of science - soil science, agriculture, agricultural chemistry, plant, fruit 

and berry-culture; Methods of research - laboratory and field; connection with biological and 

chemical disciplines; morphological and biological characteristics of agricultural and ornamental 

plants; technology of cultivation; helpful and pests of cultivated plants and their control. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to compare the main types of soil and soil fertility reproduction methods, methods of 

soil agricultural use; 

2) definition of soil types through the concept of the basics of soil classification;  

3) to explain the legal documents in the field of education of the Republic of Kazakhstan, 

the updated content of educational programs in biology, the peculiarities of the educational 

process in secondary schools of the Republic of Kazakhstan, new standards of education based 

on value-oriented, personality-oriented, differentiated, integrative, activity, information and 

communication, design and research, problem, system, modular, competence approaches; 

4) to formulate tools for diagnostics and development of functional literacy, natural science 

literacy of schoolchildren; 

5) apply the skills of planning and forecasting the current economy to determine the 

effectiveness and productivity of plants, anti-erosion measures, ways to protect plants with pests, 

diseases and weeds, land reclamation methods and the effectiveness of other measures to improve 

soil fertility; 

6) independently apply comparative morphological approaches, the basis for determining 

the systematic affiliation of soils; 

7) use the obtained theoretical knowledge and laboratory abilities in research work; 

8) organize additional classes, circle work on the study of biology at school, research work 

of students; 

9) make tasks for the new program in the sections of the school course of biology; 

10) problem research; develop practice-oriented tasks and tasks of a creative nature, the 

organization of individual creative works. 

11) predict the prospects of land reform; 

12) analyze the nature, state regulation and development of land relations in the agricultural 

sector; 

13) analysis and effective use in their practice of the content of the main sections of the 

target research and production program; 

14) is able to ask scientific questions, at performance of laboratory works and with use of 

geographical Atlas maps, to apply methods of carrying out research works and to carry out 

research works; 

15) to determine the features of the history of soil development on the earth, the diversity 

and impact of soil fertility on the yield in agriculture: livestock, crops, fruit and berry crops, to 

assess its properties and role. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе 

Введение в биологию 

Introduction to biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 
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Биогеография 

Биогеография  

Biogeography 

Мақсаты: студенттерге биосфераның тірі мекендеушілері туралы және планета 

тіршілігінде организмдердің рөлі туралы, Жер шарында бірлестіктердің таралу 

заңдылықтары туралы түсінік беру. Органикалық әлемнің негізгі даму кезеңдерімен  

планетаның түрлі аймақтарындағы флора мен фаунаның қазіргі жай-күйімен таныстыру. 

Су ортасының экологиялық жағдайының мәнін және әлемдік мұхиттардың өзіндік 

биотикалық ерекшеліктерін көрсету. Биогеография бойынша алған білімдерін экология, 

биоиндикация, мониторинг, ландшафтиканың түрлі бөлімдерінде практикалық қолдану 

мүмкіндігін көрсету және мектептің биологиялық білімберудің жаңартылған мазмұны 

бойынша қолдану. 

Мазмұны: Биогеография объектілерін зерттеу. Биогеографияның негізгі даму 

сатылары. Өсімдіктер мен жануарлардың жер бетінде географиялық таралу заңдылықтары. 

Ареал туралы ілім. Жер шарының фауналық және флоралық аудандастырылуы. 

Материктер мен аралдар фаунасы.  Мәдени өсімдіктер мен жануарлардың географиясы. 

Қорғауға алынған табиғат территорияларының орналасуының географиялық принциптері. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биогеографияның даму этаптарын, жер шарының биогеографиялық облыстарға 

бөліну ерекшеліктерін, ареалдар типін, флора және фауна туралы ұғым, мәдени өсімдіктер 

мен жануарлардың географиясын сипаттау; 

2) құрлық бетінде өсімдіктер мен жануарлардың біркелкі таралмауының 

заңдылықтарын түсіндіру; экологиялық жағдайларға байланысты территорияның түрлік 

құрамының ерекшеліктерін түсіндіру;  

3) биогеографиялық картаны қолданып нақты бір территорияның жануарлары мен 

өсімдіктеріне сипаттама беру, фауна, флора, ареал түсініктерін талдай білу, тірі ағзалардың 

таралу заңдылықтарын талдау;  

4) биологиялық білім беру аясында білім алушылардың оқу және ғылыми-зерттеу, 

факультативтік сабақтар мен үйірмелерді, жобалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу 

кезінде алған білімдерін қолдану; сыни ойлау, зерттеушілік т.б. тәсілдер негізінде 

мектептің биология курсы бөлімдеріне сәйкес тапсырмалар құру; 

5) ареалдарды картаға түсіру; ақпарат алмасуда жахандық және жергілікті 

компьютерлік торларды қолдану арқылы іздеу әдістерді түсіндіру;  

6) биоәралуандылықты бағалай білу, биогеография бойынша ғылыми жұмыстарды 

жүргізу. 

 

Цель: Формирование представления о живом населении биосферы и роли 

организмов в жизни планеты, о закономерностях распространения сообществ по Земному 

шару, познакомить студентов с основными этапами развития органического мира, с 

современным состоянием флоры и фауны разных регионов планеты, показать сущность 

экологических условий водной среды и принципы биотического своеобразия Мирового 

океана, показать возможности практического использования знаний в области 

биогеографии в различных разделах экологии, биоиндикации, мониторинга, медицины, 

ландшафтоведения и возможности применения полученных знаний в рамках обновленного 

содержания биологического образования в школе. 

Содержание: Изучение объектовбиогеографии, основных  этапов развития 

биогеографии, закономерностей географического распространения на земле растений и 

животных. Учение об ареале, типах ареалов, понятиях флора и фауна, флористическом и 

фаунистическом районировании земного шара, материковой и островной фауне, 

географии культурных растений и животных, географических принципах размещения 

особо охраняемых природных территорий. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1) описывать основные этапы развития биогеографии, закономерности 

географического распространения на земле растений и животных, типы ареалов, понятия 

флора и фауна, материковая и островная фауна, география культурных растений и 

животных; 

2) объяснить основные причины и закономерности неравномерного географического 

распределения растений и животных на поверхности суши; 

3) дать обоснование наиболее благоприятных сроков и норм использования 

представителей флоры и фауны человеком; 

4) объяснить особенности видового состава территории в связи с разнообразием 

экологических условий, динамики численности живых организмов, их классификацию и 

особенности существования; оформлять описание флоры и фауны конкретной территории, 

используя биогеографическую карту; 

5) применять полученные знания при проведении факультативных занятий и кружков, при 

организации и проведении учебной и научно–исследовательской, проектной работы учащихся в 

рамках биологического образования; составлять задания по данному разделу школьного курса на 

основе новых подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, компетентностного и 

деятельностного; 

6) навыками оценки биоразнообразия, ареалогии, проводить научные работы по 

биогеографии. 

 

Goal is to form an understanding of the living population of the biosphere and the role of 

organisms in the life of the planet, the patterns of distribution of communities around the globe, 

to acquaint students with the main stages of the development of the organic world, with the current 

state of flora and fauna of different regions of the planet, to show the essence of the ecological 

conditions of the aquatic environment and principles biotic originality of the World Ocean, to 

show the possibilities of practical use of knowledge in the field of biogeography in various 

sections of ecology, bioindication, monitoring, ditsiny, landscape science and the possibility of 

applying the knowledge gained in the framework of the updated content of biological education 

in school. 

Content: The study of objects of biogeography, the main stages of the development of 

biogeography, patterns of geographical distribution of plants and animals on earth. The doctrine 

of the range, types of habitats, the concepts of flora and fauna, floristic and faunistic zoning of 

the globe, continental and island fauna, the geography of cultivated plants and animals, the 

geographical principles of the placement of specially protected natural territories. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to describe the main stages of biogeography development, regularities of geographical 

distribution of plants and animals on the earth, types of habitats, concepts of flora and fauna, 

continental and island fauna, geography of cultivated plants and animals; 

2) explain the main causes and patterns of uneven geographical distribution of plants and 

animals on the land surface; 

3) to justify the most favorable terms and standards of use of flora and fauna by man; 

4) explain the features of the species composition of the territory in connection with the 

diversity of environmental conditions, the dynamics of the number of living organisms, their 

classification and features of existence; draw up a description of the flora and fauna of a particular 

territory, using a biogeographic map; 

5) to apply the knowledge gained in the conduct of extracurricular activities and circles, in 

the organization and conduct of educational and research, project work of students in the 

framework of biological education; to prepare tasks for this section of the school course on the 

basis of new approaches: problem, research, integrative, competence and activity; 

6) skills for assessment of biodiversity, arheologie, conduct research on biogeography. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы 

Введение в биологию, анатомия и морфология растений 

Introduction to biology, anatomy and morphology of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
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Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Қазақстанның физикалық географиясы 

Физическая география Казахстана 

Physical geography of Kazakhstan 

«Қазақстанның физикалық географиясы» пәні табиғи жағдайлардың 

шаруашылықтың дамуы мен орналасуына әсер етуінің ерекшеліктерін қарастырады.  

Мақсаты: Қазақстан аумағының қалыптасуының негізгі кезеңдері, табиғи 

жағдайларының сипаттамасы зерделеу.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Табиғи ресурстарының алуан 

түрлілігі. Демографилық үрдістер, тұрғындардың таралып орналасуы, еңбек ресурстары. 

Қазақстан шаруашылығының жалпы сипаттамасы, экономика салаларының даму 

ерекшеліктері, сыртқы экономикалық байланыстары, экономикалық географиялық 

аудандастыру, Қазақстанның экономикалық аудандары. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) нарықтық экономика жағдайында Қазақстан экономикасының даму 

ерекшеліктерін білу;табиғи ресурстары мен жағдайларын, халқын, шаруашылығын, елдің 

экономикалық- географиялық аудандарын салыстыру; 

2) экономикалық географиялық обьектілердің сипаттамасын құрастыруды; 

3) тақырыптық карталармен жұмыс істей білуі; 

4) экономикалық георафиялық терминалогияны ажырата білу; 

5) экономикалық географиялық үрдістерге және құбылыстарға бақылау жасау; 

6) географиялық ақпараттарды жинау және өңдеу әдістерін таңдау. 

 

Цель: изучение основных этапов формирования территории Казахстана. 

Характеристика природных условий. Особенности влияния природных условий на 

развитие и размещение хозяйства.  

Содержание курса включает следующие разделы: Разнообразие природных 

ресурсов. Демографические процессы, размещение и расселение населения, трудовые 

ресурсы. Общая характеристика хозяйства Казахстана, особенности развития отраслей 

экономики, внешние экономические связи, экономико-географическое районирование, 

экономические районы Казахстана. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) сравнивать особенности развития экономики Казахстана в условиях рыночной 

экономики; природные условия и ресурсы, население, хозяйство и экономико-

географические районы страны; 

2) составлять характеристику экономико-географических объектов;  

3) работать с тематическими картами;  

4) различать экономико-географическую терминологию;  

5) наблюдать за экономико-географическими процессами и явлениями; 

6) выбирать методики сбора и обработки географической информации. 

 

Study of the main stages of the formation of the territory of Kazakhstan. Characteristics of 

natural conditions. Especially the influence of environmental conditions on the development and 

deployment of services. A variety of natural resources. Demographic processes, accommodation 

and resettlement of population, labor resources. General characteristics of the economy of 

Kazakhstan, particularly the development of sectors of the economy, foreign economic relations, 

economic and geographical zoning, economic regions of Kazakhstan. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to compare features of development of economy of Kazakhstan in the conditions of 

market economy; natural conditions and resources, the population, economy and economic and 

geographical areas of the country; 
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2) to make the characteristic of economic and geographical objects;  

3) work with thematic maps;  

4) distinguish between economic and geographical terminology;  

5) to observe economic and geographical processes and phenomena; 

6) to choose methods of collection and processing of geographical information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп пәндері: география, жаратылыстану 

Школьные дисциплины: география, естествознание 

School disciplines: geography, natural science 

Постреквизиттер /Постреквизиты /Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производствнная педагогическая практики 

Pedagogical professional practice 

 

 

Жер туралы ғылым 

Наука о Земле 

Sciеnce on Earth 

Мақсаты: Географиялық және экологиялық сауаттылығын көтеру, студенттерге Жер 

геосферасы, оның құрылымы, топырақтану, гидрология, гидрометрия, климатология, 

метеорология, гидрогеология, ландшафттану негіздері туралы білімдерді меңгерту. 

Геологиялық, гидрологиялық, топырақтүзілу үрдістерінің байланыстылығы және олардың 

климаттық факторларға тәуелділігі туралы ұғым қалыптастыру және оларды мектептегі 

биологиялық білім берудің жаңартылған мазмұнының мақсаттары мен міндеттерін шешу 

және  мамандық бойынша ары қарай білім алуды жалғастыру үшін  қажетті деңгейде 

меңгерту. 

Мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеті және зерттелу тарихы. Геология. 

Гидрогеология. Океанология. Топырақтану. Ландшафттану. Климатология және 

метеорология. Картография.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Жер туралы ғылымның негізгі құрылымын, Жердің құрылысы мен жасын, Күн 

жүйесіндегі орынын, негізгі геологиялық үрдістер туралы мәлімет,  геожүйелер мен 

ландшафттар туралы, гидрологиялық үрдістердің негізгі заңдылықтарын, климаттүзілу 

факторларын, метереологиялық болжамдар, ауарайы жағдайларын бақылау әдістерін, 

генезис және топырақтың өзгеруі, географиялық карталарды құру қағидаларын, табиғи 

ресурстарды қолданудың экологиялық қағидаларын, табиғи ресурстарды тиімді қолдану 

жолдарын түсіндіру;  

2) биология бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын, ҚР 

жалпы білім беру мекемелерінде білім беру үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктерін, 

критериалды бағалаудың ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздерін қолдану; 

3) пәнді оқу нәтижесінде алған білімін табиғаттағы басым және антропогенді 

үрдістерді, сонымен қатар, жеке аймақтардағы қоршаған ортаның жағдайларын бағалауда, 

мектепте жаратылыстану пәнін, факультативті сабақтар мен үйірмелерді, жаратылыстану 

пәні  бойынша білім алушылардың оқу, ғылыми-зерттеу, жобалық жұмыстарын жүргізуде 

қолдану; аталмыш пәннің бөлімдері бойынша мектеп курстарында жаңа тәсілдермен 

(проблемалық, зерттеушілік, интегративті, компетентті) тапсырмалар құрау. 

4) жер геосферасының қасиеттері туралы негізгі ережелер, қоршағанн ортаның 

әртүрлі объектілеріне бақылау жасау нәтижесінде алынған мәліметтерді статистикалық 

өңдеуден өткізу әдістерін талдау; 

5) жаратылыстану бөлімдеріне тән шамалар қатарын сандық бағалау.  

 

Цель преподавания дисциплины – повышение географической и экологической 

грамотности, приобретение студентами знаний о геосфере Земли, ее строении, об основах 

почвоведения, гидрологии, гидрометрии, климатологии, метеорологии, гидрогеологии, 

ландшафтоведения, необходимых для решения целей и задач обновленного содержания 
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биологического образования в школе и продолжения дальнейшего обучения по 

специальности. 

Содержание: Основные цели и задачи изучаемой дисциплины, история развития 

науки. Основные и прикладные науки о Земле. Геология. Гидрогеология. Океанология. 

Почвоведение. Ландшафтоведение. Климатология и метеорология. Картография и методы 

картирования, используемые в рамках наук о Земле.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать общую структуру наук о Земле, строение и возраст Земли, положение 

ее в Солнечной системе, сведения об основных геологических процессах, о геосистемах и 

ландшафтах, основные закономерности гидрологических процессов, факторы 

климатообразования, метеорологические прогнозы и методы наблюдения погодных 

условий, основные типы, свойства, генезис и изменения почв, принципы построения 

географических карт, экологические принципы использования природных ресурсов и 

охраны природы, основы рационального природопользования, содержание раздела науки 

о земле по обновленной программе и методические аспекты изучения земли в школьном 

курсе биологии; 

2) применять обновленное содержание образовательных программ по естествознанию, об 

особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, научно-

теоретические и методические основы системы критериального оценивания; 

3) применять знания, полученные при изучении дисциплины, для оценки 

доминирующих природных или антропогенных процессов, а также состояния 

окружающей среды в отдельных регионах; в преподавании уроков естествознании в школе, в 

проведении факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной и научно – 

исследовательской, проектной работы учащихся по естествознанию; составлять задания по данному 

разделу школьного курса естествознания на основе новых подходов: проблемного, 

исследовательского, интегративного, компетентностного и деятельностного;  

4) анализировать основные положения о свойствах земных геосфер, методы 

обработки статистических данных по наблюдению за состоянием различных объектов 

окружающей среды; 

5) оценить порядки величин, характерных для различных разделов естествознания. 

 

The goal of teaching the discipline is to increase geographic and environmental literacy, 

the students acquire knowledge of the Earth’s geosphere, its structure, basics of soil science, 

hydrology, hygrometry, climatology, meteorology, hydrogeology, landscape studies necessary to 

solve the goals and objectives of the updated content of biological education in school and 

continue further education in the specialty. 

Contents: The main goals and objectives of the studied discipline, the history of the 

development of science. Basic and applied earth sciences. Geology. Hydrogeology. Oceanology. 

Soil science. Landscape science. Climatology and meteorology. Mapping and mapping 

techniques used within the earth sciences. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the General structure of earth Sciences, the structure and age of the Earth, its 

position in the Solar system, information about the main geological processes, geosystems and 

landscapes, the basic laws of hydrological processes, climate factors, meteorological forecasts 

and methods of observation of weather conditions, the main types, properties, Genesis and soil 

changes, the principles of geographical maps, environmental principles of natural resources and 

conservation, the basics of environmental management, the content of the section of earth science 

on the updated program and methodological aspects of the study of the earth in the school course 

of biology; 

2) to apply the updated content of educational programs in natural science, the features of 

the educational process in secondary schools of Kazakhstan, scientific, theoretical and 

methodological foundations of the system of criteria-based assessment; 

3) apply the knowledge gained in the study of the discipline, to assess the dominant natural 

or anthropogenic processes, as well as the state of the environment in certain regions; in the 

teaching of natural science lessons at school, in the conduct of extracurricular activities and 
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circles, in the organization and conduct of educational and research, project work of students in 

natural science; to prepare tasks for this section of the school course of natural science on the 

basis of new approaches: problem, research, integrative, competence and activity;  

4) to analyze the basic provisions on the properties of the earth's Geosphere, methods of 

processing statistical data on monitoring the state of various environmental objects; 

5) to estimate the orders of magnitude characteristic of different branches of natural 

science. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп пәндері: география, жаратылыстану 

Школьные дисциплины: география, естествознание 

School disciplines: geography, natural science 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Экономикалық, әлеуметтік, саясаттық география 

Экономическая, социальная, политическая география 

Economic, social and political geography 

Мақсаты: педагогика, психология, философия, география, жас ерекшелік 

физиологиясы сияқты пәндерді басшылыққа ала отырып географияны оқытудың теориясы 

мен практикасын қарастыру.  

Адамзаттық ғаламдық мәселелерін, Республиканың шаруашылық өміріндегі 

практикалық міндеттерді шешудегі ролін, әлемдік қауымдастықтағы мемлекеттер 

арасындағы Қазақстан Республикасының орны мен маңызың табиғи ресурстық қоры және 

әкімшілік-территориялық құрылымың тұрғындары мен ұлттық құрамың шаруашылық 

кешенінің құрылымын, әлем елдерінің әртүрлілігі, эконом-географиялық және геосаяси 

жағдайы, мемлекеттік құрылымы мен басқару формалары, қазіргі әлемнің саяси картасы, 

табиғи жағдайлары мен ресурстарын,  дүние жүзінің халқын зерттейді. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) әлем елдерінің әртүрлілігі, экономикалық, әлеуметтік геосаяси жағдайы, 

мемлекеттік құрылымы мен басқару формаларын талдау;  

2) карталармен жұмыс істей біледі;  

3) географиялық зерттеулерді жүргізеді; 

4) кәсіби және өзге қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, цифрлық технологияларды іріктеу және барабар қолдану 

5) білім берудің жаңартылған мазмұны аясында педагогикалық қызметтің заңдары, 

заңдылықтары мен принциптерін білу негізінде білім беру процесін құрастыру. 

 

Цель: изучает теорию и практику обучения географии, основываясь на ранее 

изученных дисциплинах: педагогике, психологии, философии, географии, возрастной 

физиологии.  

Содержание дисциплины: Изучает глобальные проблемы человечества, решение 

практических задач хозяйственной жизни республики, роль и место Республики Казахстан 

среди стран мирового сообщества, природно-ресурсный потенциал и административно-

территориальное деление, население и национальный состав, структура хозяйственного 

комплекса. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) анализировать экономическое, социальное, географические состояние разных 

стран, формы управления; 

2) работать с географическими картами;  

3) проводить исследования в области географии; 
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4) отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для осуществления профессиональной и иной 

деятельности; 

5) конструировать образовательный процесс на основе знания законов, 

закономерностей и принципов педагогической деятельности в рамках обновленного 

содержания образования. 

 

The purpose: geography theory and practice of teaching geography, based on previously 

studied disciplines: pedagogy, psychology, philosophy, geography, age physiology. 

It is studied global problems of mankind, the solution of practical problems of economic 

life of the republic, a role and a place of the Republic of Kazakhstan among the countries of the 

world community, the natural and resource potential and administrative-territorial division, the 

population and national structure, structure of an economic complex. 

As a result of studying the course the student will: 

1) analyze the economic, social, geographical condition of different countries, forms of 

management; 

2) work with maps;  

3) conduct research in the field of geography; 

4) select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for professional and other activities; 

5) to design the educational process on the basis of knowledge of laws, laws and principles 

of pedagogical activity within the updated content of education. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп пәндері: география, жаратылыстану 

Школьные дисциплины: география, естествознание 

School disciplines: geography, natural science 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 


