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6В01507 – «Химия-Биология» 

6В01507 – «Химия-Биология» 

 6В01507 – «Chemistry-Biology»   

№ 

П
ән

д
ер

 к
о

д
ы

 

К
о

д
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

C
o

d
e 

o
f 

d
is

ci
p

li
n

es
  

 

Элективті пәндер атауы 

Наименование дисциплин 

Name of disciplines 

 

 

 

А
к

а
д

ем
и

я
л

ы
қ

 к
р

ед
и

т
т
ер

 с
а

н
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 к

р
ед

и
т
о

в
 

Q
u

a
n

ti
ty

 o
f 

 a
ca

d
em

ic
 c

re
d

it
s 

Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Экологиялық білім беру курсындағы химия және биология», «Химия мен биологияны  

оқыту әдістемесі» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные  дисциплины по образовательным траекториям: «Экологическое 

образование в курсе химии и биологии», «Методика обучения химии и биологии» 

General disciplines for educational trajectories: «Еnvironmental education in the course of 

chemistry and biology», «Мethods of teaching chemistry and biology» 

1.  

EКN – 2101 

OEР -2101 

BEЕ - 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/credit 

«Экологиялық білім беру курсындағы химия және биология», «Химия мен биологияны  

оқыту әдістемесі» траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Экологическое образование 

в курсе химии и биологии», «Методика обучения химии и биологии» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Еnvironmental education in the course of 

chemistry and biology», «Мethods of teaching chemistry and biology » 

2.  

BHTN-1202                                                 

TONH -1202                                      

TBIC-1202 

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Теоретические основы неорганической химии 

Theoretical basics of inorganic chemistry  
5 

BH – 1202 

NH – 1202 

IС – 1202 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic chemistry 

3.  

PZhEH – 1203 

HEPS – 1203 

CEP – 1203 

Периодтық жүйесінің элементтер химиясы 

Химия элементов периодической системы 

Chemical elements in the periodic 7 

EBKH – 1203 

HENS – 1203 

Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар 

химиясы 
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CEIC – 1203 Химия элементов и неорганических соединений 

Chemistry of elements and inorganic compounds 

4.  

O(AT) – 1204 

B(AYa) – 1204 

B(E) – 1204 

Өсімдіктану  (ағылшын тілінде) 

Ботаника (на английском языке) 

Botany (in English) 
5 

OS(AT) – 1204 

SR(AYa)– 1204 

SP(E) – 1204 

Өсімдіктер систематикасы (ағылшын тілінде)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Систематика растений (на английском языке)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Systematics of plants (in English) 

5.  

ZhMNF-1205 

FOVM-1205 

PBHM-1205 

Жоғарғы математика негізіндегі физика  

Физика с основами высшей математики  

Physics with bases of higher mathematics 
5 

ZhMFE – 1205 

EVMF – 1205 

EHMP – 1205 

Жоғары математика және физика элементтері 

Элементы высшей математики и физики 

Elements of higher mathematics and physics 

6.  

SA – 2206 

KA – 2206 

QA – 2206 

Сапалық анализ 

Качественный анализ 

Qualitative analysis 
5 

KASR – 2206 

KRAK – 2206 

QRAC – 2206 

Катиондар мен аниондардың сапалық реакциялары 

Качественные реакции анионов и катионов 

Quality reactions of anions and cations 

7.  

SA – 2207 

KA – 2207 

QA – 2207 

Сандық анализ 

Количественный анализ 

Quantitative analysis 
5 

AKА – 2207 

KMA – 2207 

CMA – 2207 

Анализдің классикалық әдістері 

Классические методы анализа 

Classic methods of analysis 

8.  

FKH – 3208 

FKH – 3208 

FCC – 3208  

Физикалық және коллоидтық химия 

Физическая и коллоидная химия 

Physical and Colloid Chemistry 
5 

TEA – 3208  

EMA – 3208  

EMA – 3208  

Талдаудың электрохимиялық әдістері 

Электрохимические методы анализа 

Electrochemical methods of analysis 

9.  

OH – 3209 

OH – 3209 

OC – 3209 

Органикалық химия 

Органическая химия 

Organic chemistry 
8 

OHTT – 3209 

IGOH – 3209 

SCOC – 3209 

Органикалық химияның таңдамалы тараулары 

Избранные главы органической химии 

Selected chapters of organic chemistry 

10.  

Zoo – 3210 

Zoo – 3210 

Zoo – 3210 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

5 
ZhE - 3210 

EZh – 3210 

AE - 3210 

Жануарлар экологиясы 

Экология животных 

Animals ecology 

ММ – 3210 

ММ – 3210 

ММ – 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11.  

EI – 3211 

EU – 3211 

EТ - 3211 

Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolutionary teaching 

5 
OIAHB - 3211 

 

IPPHB - 3211 

 

IATCB - 3211 

Оқытудағы инновациялық амалдар химия және 

биология  

Инновационные подходы в преподавании химии и 

биологии  

Innovative approaches in teaching chemistry and 
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biology 

ММ – 3211 

ММ – 3211 

ММ - 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12.  

ZhG – 3212 

OG – 3212 

GG – 3212 

Жалпы генетика 

Общая генетика 

General genetics 

5 
GSN - 3212 

GOS – 3212 

GBS - 3212 

Генетика селекция негіздерімен  

Генетика с основами селекции  

Genetics with bases of selection 

ММ – 3212 

ММ – 3212 

ММ - 3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Экологиялық білім беру курсындағы химия және биология», «Химия мен биологияны  

оқыту әдістемесі» траекториялары бойынша кәсіптік пәндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Экологическое 

образование в курсе химии и биологии», «Методика обучения химии и биологии» 

Main disciplines for educational trajectories:«Еnvironmental education in the course of 

chemistry and biology», «Мethods of teaching chemistry and biology » 

13.  

HT – 4313 

HT – 4313 

CT – 4313 

Химиялық технология 

Химическая  технология 

Chemical technology 
6 

HON – 4313 

OHP – 4313 

BCP – 4313 

Химиялық өндіріс негіздері 

Основы химических произвоств 

Basics of chemical production 

14.  

BHim – 4314 

BHim– 4314 

BСhem – 4314 

Биохимия 

Биохимия 

Biochemistry 
5 

MB – 4314 

MB – 4314 

MB – 4314 

Mолекулалық биология 

Молекулярная биология 

Molecular biology 

15.  

OF - 4315 

FR – 4315 

PP – 4315 

Өсімдіктер физиологиясы  

Физиология растений  

Plant physiology 
5 

GBot – 4315 

GBot – 4315 

GBot – 4315 

Геоботаника 

Геоботаника 

Geobotany 

16.  

AZhFA –4316 

FAChZh – 4316 

PAHA – 4316 

Адам және жануарлар физиологиясы және 

анатомиясы 

Физиология и анатомия человека и животных 

Physiology and anatomy of humans and animals 5 

ODF – 4316 

FRSh – 4316 

PSD – 4316 

Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of school development 

17.  

HKESh –4317 

RUZH – 4317 

SCPC – 4317 

Химиядан күрделендірілген есептер шығару 

Решения усложненных задач по химии   

Solutions of complicated problems in chemistry 
5 

HEShA – 4317 

MRZH – 4317 

MSPC – 4317 

Химиядан есеп шығару әдістемесі 

Методика решение задач по химии 

Methods of solving problems in chemistry 

18.  

CG – 4318 

CG – 4318 

CH – 4318 

Цитология және гистология 

Цитология и гистология 

Cytology and histology 

5 
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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. 

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 изучения 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; 

OZhBE – 4318 

 

BERZh – 4318 

BEPA – 4318 

Өсімдіктер және жануарлар биологиясы мен 

экологиясы 

Биология и экология растений и животных 

Biology and ecology of plants and animals 

19.  

SB – 4319 

SB – 4319 

SB – 4319 

Статистикалық биология  

Статистическая биология  

Statistic biology 
5 

BN – 4319 

OB – 4319 

BB – 4319 

Биометрия негіздері 

Основы биометрии 

Basics of biometrics 



7 

 

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 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable 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; 
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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, 

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 

Химиялық экологияКурс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін 

тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

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. 

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; 
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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 
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 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Теоретические основы неорганической химии 

Theoretical basics of inorganic chemistry  

Курстың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып үйрену, осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу 

және оларды тәжірибеде қолдана білу. 

 Пән химияның негізгі түсініктерін, материяны ұйымдастыру деңгейлерін, 

бейорганикалық қосылыстар кластарын, химиялық формулалар мен химиялық 
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теңдеулерді, атом ядросының құрылысын, атом құрылысы, квантово- атом құрылысының 

механикалық теориясы, периодикалық заң және периодтық жүйе, атомның қасиеттері, 

химиялық байланыс, химиялық байланыс түрлерінің химиялық байланыс теориялары, 

химиялық процестердің энергетикасы мен бағыты,Химиялық кинетика және химиялық 

тепе-теңдік, ерітінділер мен ерігіштік, электролиттік диссоциация теориясы, ерітінділер 

константалары, тұздардың гидролизі, тотығу-қалпына келтіру процестері, кешенді 

қосылыстар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бейорганикалық химияның теориялық концепцияларын түсіну;  

- химияның негізгі заңдарын атаңыз, 

- химия заңдары мен заңдылықтарының негізгі ұғымдарын білу 

- химиялық байланыс теорияларын қолдану арқылы олардың құрылысы 

тұрғысынан химиялық заттардың молекулаларын сипаттау 

- химиялық зертханаларда қауіпсіздік техникасын есепке ала отырып, берілген 

қасиеттері бар Бейорганикалық заттардың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау 

- эксперимент нәтижелерін сауатты рәсімдеу және қорғау 

 

Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы неорганической химии, 

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

 Дисциплина направлена на изучение  основных понятий, каконов химии, уровней 

организации  материи, классов неорганических соединений,  химических формул и 

химических уравнений,  строения атомного ядра,строение атома, квантово- механической 

теории строения атома,  Периодичнского закона и Периодической системы,  свойств 

атома,химической  связи,  теорий химической связи видов химической связи, 

энергетики и направленности химических процессов,химической кинетики и 

химического равновесия, растворов и растворимости, теории электролитической 

диссоцииации, константы раствормисти, гидролиза солей, окислительно-

восстановительных процессов, комплексных соединений.. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать теоретические концепции  неорганической химии;  

-называть основные законы химии, 

- демонстрировать знания основных понятий законов и закономерностей   химии 

-  описывать молекулы хзимических веществ с точки зрения их строения с 

применением теорий химической связи 

- планировать эксперимент по синтезу неорганических веществ с заданными 

свойствами с учетом техники безопасности в химических лабороториях 

-грамотно оформлять  и защищать  результаты экспериемента 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, theories, laws of inorganic 

chemistry, get acquainted with the basic methods of solving typical problems of this discipline 

and be able to apply them in practice. 

 The discipline is aimed at the study of basic concepts such as the structure of chemistry, 

levels of organization of matter, classes of inorganic compounds, chemical formulas and 

chemical equations, the structure of the atomic nucleus, the structure of the atom, quantum- 

mechanical theory of the structure of the atom, Periodic law and Periodic system, properties of 

the atom, chemical bonds, theories of chemical bonds, chemical bonds, energy and direction of 

chemical processes, chemical kinetics and chemical equilibrium, solutions and solubility, theory 

of electrolytic dissociation, solute constants, hydrolysis of salts, redox processes, complex 

compounds.. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand theoretical concepts of inorganic chemistry;  

- to name the basic laws of chemistry, 

- demonstrate knowledge of basic concepts laws and laws of chemistry 

- to describe molecules of chemical substances from the point of view of their structure 

with application of theories of chemical communication 
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- plan an experiment for the synthesis of inorganic substances with specified properties, 

taking into account safety in chemical laboratories 

- competently execute and protect the results of the experiment 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия 

Школьный курс химии 

School chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық,физикалық және органикалық химия 

Аналитическая, физическая и органическая химия 

Analytic, physical and organic chemistry. 

 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic chemistry 

Курстың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып үйрену, осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу 

және оларды тәжірибеде қолдана білу. 

Пән химияның негізгі заңдарын, атом ядросының құрылысын, атомның 

құрылысын, периодтық заңы мен периодиеикалық жүйені, химиялық формулалардың 

Бейорганикалық қосылыстарының кластарын, химиялық теңдеулерді,,,, химиялық 

байланыс туралы түсініктердің эволюциясын, химиялық процестердің энергетикасын 

және бағыттылығын,химиялық кинетиканы, химиялық тепе-теңдік, ерітінділер мен 

ерігіштерді, ерігіштің гидратты теориясы, тұндыру, тұндыру шарттары,тұздардың 

гидролизі, тотығу-қалпына келтіру үдерістері, кешенді қосылыстар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бейорганикалық химия негіздерін түсіну;  

- практикалық және есептік міндеттерді шешу үшін негізгі ұғымдар мен 

анықтамаларды қолдану;   

- химиялық заттардың формулаларын құру,  

- тотығу-тотықсыздану үдерістеріндегі реакциялардың жартылай реациясын құру 

үшін керілу ережесін өзектендіру.   

- әртүрлі түрдегі химиялық есептерді шешу, өз бетімен әдебиетпен жұмыс істеу. 

- химиялық зертханаларда қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, химиялық 

экспериментті жоспарлау және жүргізу. 

- химиялық эксперимент нәтижелерін рәсімдеу және қорғау 

 

Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы неорганической химии, 

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

Дисциплина направлена на изучение  основных законов химии, строения атомного 

ядра, строения атома,  периодического закона и периодиеской системы,  классов 

неорганических соединений¸ химических формул, химических уравнений, , , химической 

связи, эволюция  представлений о химической связи, энергетики и направленности 

химических процессов,химической кинетики химическое равновесие, растворов и 

растворимости, гидратная теория растворения, осаждение, условия осаждения, гидролиза 

солей,окислительно-восстановительных процессов, комплексных соединений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать основы неорганической химии;  

-применять основные понятия и определения для решения практических и 

расчетных задач;   

- составлять формулы химических веществ,  

- актуализировать правила  стяжения для составления  полуреаций реакций в 

окислительно-восстановительных процессах.   

- решать химические задачи различного типа, самостоятельно работать с 

литературой. 
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- планировать  и проводить химический эксперимент соблюдая технику 

безопасности в химических лабораториях. 

- грамоно оформлять и защищать  результаты химического эксперимента 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, theories, laws of inorganic 

chemistry, get acquainted with the basic methods of solving typical problems of this discipline 

and be able to apply them in practice. 

Discipline is aimed at studying the fundamental laws of chemistry, structure of the atomic 

nucleus, structure of atom, periodic law and periodiskai system, classes of inorganic 

compounds, chemical formulas, chemical equations, chemical relationships, the evolution of 

ideas about chemical bonding, energy and direction of chemical processes,chemical kinetics, 

chemical equilibrium, solutions and solubility, hydrate theory of solution, deposition, deposition 

conditions, hydrolysis of salts,oxidation-reduction processes, coordination compounds. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the basics of inorganic chemistry;  

- apply basic concepts and definitions to solve practical and computational problems;   

- to make formulas for chemical substances,  

- to update the rules of contraction for the preparation of half-realizations of reactions in 

redox processes.   

- solve chemical problems of various types, independently work with literature. 

- plan and conduct a chemical experiment observing safety precautions in chemical 

laboratories. 

- legally execute and protect the results of the chemical experiment 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия 

Школьный курс химии 

School chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық,физикалық және органикалық химия 

Аналитическая, физическая и органическая химия 

Analytic, physical and organic chemistry. 

 

Периодтық жүйесінің элементтер химиясы 

Химия элементов периодической системы 

Chemical elements in the periodic 

Мақсаты: Д. И. Менделеевтің периодтық заңына негізделген элементтер 

химиясының қазіргі жағдайы мен даму жолдары туралы, химиялық элементтер мен 

олардың қосылыстарының қасиеттері туралы түсініктерді дамыту, студенттерде нақты 

және сандық деңгейде есептерді талдауға ұмтылысты қалыптастыру; болашақ маманды 

Белсенді, Шығармашылық іс-әрекет үшін білім, практикалық іскерліктер мен дағдылар 

кешенімен қаруландыру, шығармашылық ойлауды дамыту, диалектика-материалистік 

ғылыми, дүниетанымды қалыптастыру, химияның басқа ғылымдармен, өмірмен 

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

қалыптастыру. 

Пән элементтердің химиялық жіктелуін зерттеуге бағытталған. табиғатта және 

қарапайым заттар мен химиялық қосылыстарды алудың жалпы принциптерін табу. 

периодтық ситемдер және олардың қосылыстары элементтерінің қасиеттерін қарауға. 

Сутегі, оттегі, оларды алу, физикалық және химиялық қасиеттері, маңызды қосылыстар, 

қолдану.S-элементтердің жалпы сипаттамасы. P-элементтердің жалпы сипаттамасы. D-

элементтердің жалпы сипаттамасы. Маңызды f–элементтер және олардың 

радиоактивтілігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- химиялық элементтер туралы негізгі ұғымдарды пайдалану: жай заттардың 

таралуы, негізгі минералдар, алу тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері және 

элементтердің негізгі қосылыстары; 
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- қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық 

аспектілерде түрленуін тәжірибеде қолдану, 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

шығармашылық талдау;  

- Химиялық эксперимент жүргізу үшін әртүрлі қондырғыларды жинау;қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық экспериментті жүргізу; эксперимент 

нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін сипаттау,  

- Химиялық эксперимент жүргізу;  

- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау. 

 

Цель: развитие  представлений  о современном состоянии и путях развития химии 

элементов, о свойствах химических элементов и их соединений, основанное на 

периодическом законе Д.И.Менделеева, формирование у студентов стремления к анализу 

задач на точном и количественном уровне; вооружать будущего специалиста, 

комплексом знаний, практических умений и навыков для  активной, творческой 

деятельности, развитие творческого мышления, формированию, диалектико-

материалистического научного, мировоззрения, раскрыть связь химии с другими 

науками, с жизнью. Формирование навыка работы по плану «гипотеза-проверка-

доказательство». 

Дисциплина направлена на изучение  химической классификации элементов. 

нахождения в природе и общих принципов получения простых веществ и химических 

соединений. на рассмотрение свойств элементов периодичекой ситемы и их соединений. 

Водорода, кислорода, их получения, физических и химических свойств, важнейших 

соединений, применения.Общей характеристики s-элементов. Общей характеристики p-

элементов. Общей характеристики d-элементов. Важнейших f–элементов и их 

радиоактивности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- использовать основные понятия о химических элементах: распространенность, 

основные минералы, способы получения, физические и химические свойства простых 

веществ и  основных соединений элементов; 

- применять на практике закономерности изменения свойств, их видоизменения как 

в химическом, так и в физических аспектах, 

- творчески анализировать теоретические концепции и фактический материал 

неорганической химии;  

- собирать различные установки для проведения химического 

эксперимента;проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности; грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

- характеризовать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической системе,  

- проводить химический эксперимент;  

-планировать эксперимент по синтезу заданного соединения. 

 

Purpose: the development of ideas about the current state and ways of development of 

chemistry of elements, the properties of chemical elements and their compounds, based on the 

periodic law of D. I. Mendeleev, the formation of students ' desire to analyze problems on an 

accurate and quantitative level; to equip the future specialist, a complex of knowledge, practical 

skills for active, creative activity, the development of creative thinking, thinking, dialectical-

materialistic scientific, worldview, to reveal the connection of chemistry with other Sciences, 

with life. Formation of skills of work according to the plan "hypothesis-test-proof". 

The discipline focuses on the study of chemical classification of elements. finding in 

nature and General principles of obtaining simple substances and chemical compounds. on 

consideration of properties of elements of periodic system and their connections. Hydrogen, 

oxygen, their production, physical and chemical properties, the most important compounds, 
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applications.General characteristics of s-elements. General characteristics of p-elements. 

General characteristics of d-elements. The most important f-elements and their radioactivity. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- use basic concepts of chemical elements: prevalence, basic minerals, methods of 

production, physical and chemical properties of simple substances and basic compounds of 

elements; 

- to apply in practice regularities of change of properties, their modification both in 

chemical, and in physical aspects, 

- creatively analyze the theoretical concepts and factual material of inorganic chemistry;  

- to collect various installations for carrying out chemical experiment;to carry out 

chemical experiment with observance of safety regulations; competently to explain and issue 

results of experiment; 

- characterize the atomic properties of an element and a group of elements by position in 

the Periodic table,  

- conduct a chemical experiment;  

- plan an experiment to synthesize a given compound. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия 

Общая химия 

General chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар химиясы 

Химия элементов и неорганических соединений 

Chemistry of elements and inorganic compounds 

Мақсаты: д. И. Менделеевтің периодтық заңына негізделген элементтер 

химиясының қазіргі жағдайы мен даму жолдары туралы, химиялық элементтер мен 

олардың қосылыстарының қасиеттері туралы түсініктерді дамыту, студенттерде нақты 

және сандық деңгейде есептерді талдауға ұмтылысты қалыптастыру; болашақ маманды 

Белсенді, Шығармашылық іс-әрекет үшін білім, практикалық іскерліктер мен дағдылар 

кешенімен қаруландыру, шығармашылық ойлауды дамыту, диалектика-материалистік 

ғылыми, дүниетанымды қалыптастыру, химияның басқа ғылымдармен, өмірмен 

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

қалыптастыру. 

Пән келесі ұғымдарды зерттеуге бағытталған. Элементтердің химиялық жіктелуі. 

Табиғатта табу және қарапайым заттар мен химиялық қосылыстарды алудың жалпы 

принциптері. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық 

байланысы, JUPAC бойынша жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе 

элементтерінің қышқылдық-негізгі, тотығу-тотықсыздану және басқа қасиеттерінің 

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

маңызды қосылыстар, қолдану.S-элементтердің жалпы сипаттамасы. P-элементтердің 

жалпы сипаттамасы. D-элементтердің жалпы сипаттамасы. Аса маңызды f-элементтер 

және олардың радиоактивтілігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- химиялық элементтер туралы негізгі ұғымдарды пайдалану: жай заттардың 

таралуы, негізгі минералдар, алу тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері және 

элементтердің негізгі қосылыстары; 

- қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық 

аспектілерде түрленуін тәжірибеде қолдану, 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

шығармашылық талдау;  
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- Химиялық эксперимент жүргізу үшін әртүрлі қондырғыларды жинау;қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық экспериментті жүргізу; эксперимент 

нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін сипаттау,  

- Химиялық эксперимент жүргізу; берілген қосылыстардың синтезі бойынша 

экспериментті жоспарлау. 

. 

Цель: развитие представлений о современном состоянии и путях развития химии 

элементов, о свойствах химических элементов и их соединений, основанное на 

периодическом законе Д.И.Менделеева, формирование у студентов стремления к анализу 

задач на точном и количественном уровне; вооружать будущего специалиста, 

комплексом знаний, практических умений и навыков для  активной, творческой 

деятельности, развитие творческого мышления, формированию, диалектико-

материалистического научного, мировоззрения, раскрыть связь химии с другими 

науками, с жизнью. Формирование навыка работы по плану «гипотеза-проверка-

доказательство». 

Дисциплина направлена на изучение следующих понятий: химическая 

классификация элементов, нахождение в природе и общие принципы получения простых 

веществ и химических соединений, основные классы неорганических соединений, их 

генетическая связь, классификация и номенклатура по JUPAC. Закономерности 

изменения кислотно-основных, окислительно-восстановительных и других свойств 

элементов периодической системы и их важнейших соединений по периодам и группам. 

Водород, кислород, их получение, физические и химические свойства, важнейшие 

соединения, применение.Общая характеристика s-элементов. Общая характеристика p-

элементов. Общая характеристика d-элементов. Важнейшие f–элементы и их 

радиоактивность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- использовать основные понятия о химических элементах: распространенность, 

основные минералы, способы получения, физические и химические свойства простых 

веществ и  основных соединений элементов; 

- применять на практике закономерности изменения свойств, их видоизменения как 

в химическом, так и в физических аспектах, 

- творчески анализировать теоретические концепции и фактический материал 

неорганической химии;  

- собирать различные установки для проведения химического 

эксперимента;проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности; грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

- характеризовать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической системе,  

- проводить химический эксперимент; планировать эксперимент по синтезу 

заданного соединения. 

  

Purpose: the development of ideas about the current state and ways of development of 

chemistry of elements, the properties of chemical elements and their compounds, based on the 

periodic law of D. I. Mendeleev, the formation of students ' desire to analyze problems on an 

accurate and quantitative level; to equip the future specialist, a complex of knowledge, practical 

skills for active, creative activity, the development of creative thinking, thinking, dialectical-

materialistic scientific, worldview, to reveal the connection of chemistry with other Sciences, 

with life. Formation of skills of work according to the plan "hypothesis-test-proof". 

The discipline focuses on the study of chemical classification of elements. finding in 

nature and General principles of obtaining simple substances and chemical compounds. on 

consideration of properties of elements of periodic system and their connections. Hydrogen, 

oxygen, their production, physical and chemical properties, the most important compounds, 

applications.General characteristics of s-elements. General characteristics of p-elements. 

General characteristics of d-elements. The most important f-elements and their radioactivity. 
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As a result of studying the discipline the student will: 

- use basic concepts of chemical elements: prevalence, basic minerals, methods of 

production, physical and chemical properties of simple substances and basic compounds of 

elements; 

- to apply in practice regularities of change of properties, their modification both in 

chemical, and in physical aspects, 

- creatively analyze the theoretical concepts and factual material of inorganic chemistry;  

- to collect various installations for carrying out chemical experiment;to carry out 

chemical experiment with observance of safety regulations; competently to explain and issue 

results of experiment; 

- characterize the atomic properties of an element and a group of elements by position in 

the Periodic table,  

- plan an experiment to synthesize a given compound. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия 

Общая химия 

General chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

Ботаника (ағылшын тілінде) 

Ботаника (на английском языке) 

Botany (in English) 

Курстың мақсаты: болашақ мамандардың вегетативтік және генеративтік 

органдардың сыртқы және ішкі құрылысының негізгі белгілері, Өсімдіктердің көбеюі мен 

жүйеленуі туралы білімдерін қалыптастыру. 

Пән өсімдіктердің құрылымдық ұйымдарын, өсімдік клеткасының құрылысын, 

өсімдіктер ұлпалары туралы жалпы түсініктерді, ұлпалардың жіктелуін және олардың 

сипаттамасын оқытады. Өсімдіктердің вегетативтік және генеративтік органдарының 

сыртқы және ішкі құрылысы. Өсімдіктердің көбеюі туралы жалпы мәліметтер. Төменгі 

және Жоғары өсімдіктердің жіктелуі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылымының, олардың жасушаларының, тіндері 

мен органдарының негізгі сипаттамаларын, онтогенетикалық және маусымдық 

өзгерістерді, көбею және қоныстандыру тәсілдерін білуін көрсету; 

- өсімдіктердің әртүрлі ұлпалары мен мүшелерінің уақытша препараттарын 

дайындау; 

- микроскоппен және басқа да үлкейткіш құрылғылармен жұмыс істеу; 

- өсімдіктерді анықтау және өсімдіктерді морфологиялық сипаттау дағдыларын 

көрсету.  

- нақты жағдайды ескере отырып, биологиялық объектілерді кәсіби зерттеудің 

оңтайлы моделін таңдау;  

- бақылау мен эксперименттерді жоспарлау және қою; өз зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну. 

 

.Цель курса: формирование у будущих специалистов знаний об основных 

признаков внешнего и внутреннего строения вегетативных и генеративных органов, 

размножений и систематике растений. 

Дисциплина изучает структурные организации растений, строение растительной 

клетки, общие представления о тканях растений, классификация тканей и их 

характеристика. Внешнее и внутренне строение вегетативных и генеративных органов 

растений. Общие сведения о размножении растений. Классификация низших и высших 

растений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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- демонстрировать знание основных характеристик внешнего и внутреннего 

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

изменений, способов размножения и расселения; 

- изготавливать временные препараты различных тканей и органов растений; 

-  работать с микроскопом и другими увеличительными устройствами; 

- демонстрировать навыки определения растений и морфологического описания 

растений.  

- выбирать оптимальную модель профессионального изучения биологических 

объектов с учётом реальной ситуации;  

- планировать и ставить наблюдения и эксперименты;  представлять результаты 

своих исследований. 

 

The purpose of the course: the formation of future specialists knowledge about the main 

features of the external and internal structure of vegetative and generative organs, reproduction 

and systematics of plants. 

The discipline studies the structural organization of plants, the structure of the plant cell, 

General ideas about plant tissues, classification of tissues and their characteristics. External and 

internal structure of vegetative and generative organs of plants. General information about plant 

reproduction. Classification of lower and higher plants. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of the main characteristics of the external and internal structure 

of plants, their cells, tissues and organs, ontogenetic and seasonal changes, methods of 

reproduction and resettlement; 

- to make temporary preparations of various tissues and organs of plants; 

- work with microscope and other magnifying devices; 

- demonstrate skills in plant identification and morphological description of plants.  

- to choose the optimal model of professional study of biological objects taking into 

account the real situation;  

- plan and make observations and experiments; present the results of their research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп биологиясы  

Школьная биология  

School biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биологияны оқыту әдістемесі, биохимия, молекулалық биология  

Методика преподавания биологии, биохимия, молекулярная биология  

Methods of teaching biology, biochemistry, molecular biology 

 

Өсімдіктер систематикасы (ағылшын тілінде) 

Систематика растений (на английском языке) 

Systematics of plants (in English) 

Курстың мақсаты: болашақ мамандардың вегетативтік және генеративтік 

органдардың сыртқы және ішкі құрылысының негізгі белгілері, Өсімдіктердің көбеюі мен 

жүйеленуі туралы білімдерін қалыптастыру. 

Пән өсімдіктердің құрылымдық ұйымдарын, өсімдік клеткасының құрылысын, 

өсімдіктер ұлпалары туралы жалпы түсініктерді, ұлпалардың жіктелуін және олардың 

сипаттамасын оқытады. Өсімдіктердің вегетативтік және генеративтік органдарының 

сыртқы және ішкі құрылысы. Өсімдіктердің көбеюі туралы жалпы мәліметтер. Төменгі 

және Жоғары өсімдіктердің жіктелуі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылымының, олардың жасушаларының, тіндері 

мен органдарының негізгі сипаттамаларын, онтогенетикалық және маусымдық 

өзгерістерді, көбею және қоныстандыру тәсілдерін білуін көрсету; 

- өсімдіктердің әртүрлі ұлпалары мен мүшелерінің уақытша препараттарын 

дайындау; 

- микроскоппен және басқа да үлкейткіш құрылғылармен жұмыс істеу; 
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- өсімдіктерді анықтау және өсімдіктерді морфологиялық сипаттау дағдыларын 

көрсету.  

- нақты жағдайды ескере отырып, биологиялық объектілерді кәсіби зерттеудің 

оңтайлы моделін таңдау;  

- бақылау мен эксперименттерді жоспарлау және қою; өз зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну. 

 

Цель курса: Формирование у будущих специалистов знаний об основных 

признаков внешнего и внутреннего строения вегетативных и генеративных органов, 

размножений и систематике растений. 

Дисциплина изучает структурные организации растений, строение растительной 

клетки, общие представления о тканях растений, классификация тканей и их 

характеристика. Внешнее и внутренне строение вегетативных и генеративных органов 

растений. Общие сведения о размножении растений. Классификация низших и высших 

растений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знание основных характеристик внешнего и внутреннего 

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

изменений, способов размножения и расселения; 

- изготавливать временные препараты различных тканей и органов растений; 

-  работать с микроскопом и другими увеличительными устройствами; 

- демонстрировать навыки определения растений и морфологического описания 

растений.  

- выбирать оптимальную модель профессионального изучения биологических 

объектов с учётом реальной ситуации;  

- планировать и ставить наблюдения и эксперименты;  представлять результаты 

своих исследований. 

 

The purpose of the course: the Formation of future specialists knowledge about the main 

features of the external and internal structure of vegetative and generative organs, reproduction 

and systematics of plants. 

Discipline description: the discipline studies the structural organization of plants, the 

structure of plant cells, General ideas about plant tissues, classification of tissues and their 

characteristics. External and internal structure of vegetative and generative organs of plants. 

General information about plant reproduction. Classification of lower and higher plants. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of the main characteristics of the external and internal structure 

of plants, their cells, tissues and organs, ontogenetic and seasonal changes, methods of 

reproduction and resettlement; 

- to make temporary preparations of various tissues and organs of plants; 

- work with microscope and other magnifying devices; 

- demonstrate skills in plant identification and morphological description of plants.  

- to choose the optimal model of professional study of biological objects taking into 

account the real situation;  

- plan and make observations and experiments; present the results of their research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп биологиясы  

Школьная биология  

school biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биологияны оқыту әдістемесі, биохимия, молекулалық биология  

Методика преподавания биологии, биохимия, молекулярная биология  

Methods of teaching biology, biochemistry, molecular biology 
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Жоғарғы математика негізіндегі физика  

Физика с основами высшей математики  

Physics with bases of higher mathematics 

Мақсаты: механиканың маңызды заңдары, молекулалық-кинетикалық теория, 

газдардың, термодинамиканың бірінші заңы және оны қолдану қасиеттерін зерделеу 

кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның статистикалық шешімі, нақты 

газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі заңдары электромагнетизм, құбылыс жарық 

поляризациясы, физикалық негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, атомдық 

физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы .  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: механиканың маңызды заңдары, 

молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, термодинамиканың бірінші заңы және оны 

қолдану қасиеттерін зерделеу кезіндегі газдар, термодинамиканың екінші заңы және 

оның статистикалық шешімі, нақты газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі заңдары 

электромагнетизм, құбылыс жарық поляризациясы, физикалық негіздері молекулалық 

спектроскопия негіздері, атомдық физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы . 

Аналитикалық геометрия жазықтықта және кеңістікте. Векторлық алгебра. Сызықтық 

алгебра элементтері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу: Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. 

Функция бір айнымалы. Функциялар үзіліссіздігі. Туынды және дифференциал. Бірнеше 

айнымалы функцияларды. Дербес туындылар және толық дифференциал. Анықталмаған 

интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар және олардың жинақталу 

белгілері.Дифференциалдық теңдеулер бірінші ретті, олардың негізгі типтері. 

Математикалық статистика элементтері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, математикалық талдау 

негіздерін білуін көрсету;  

- білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану;  

- негізгі теоремалардың тұжырымдары мен дәлелдемелерін анық білу, 

 - алынған білімді нақты міндеттерге қолдану;  

- есептеу және эксперименталды есептерді, дифференциалдық теңдеулерді шешу, 

әдебиетпен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын көрсету. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, законы, теоретические основы физики, 

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: важнейшие законы 

механики, основы молекулярно-кинетической теории газов, первый закон 

термодинамики и его применение при изучении свойств газов, второй закон 

термодинамики и его статистическая трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, 

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы атомной физики, радиоактивность и ее применение 

в химии.Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. 

Элементы линейной алгебры. Решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, 

матричный метод. Функция одной переменной. Непрерывность функции. Производная и 

дифференциал. Функции нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Числовые ряды и 

признаки их сходимости.Дифференциальные уравнения первого порядка, основные их 

типы. Элементы математической статистики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-демонстрировать знание основных понятий и определений, законов физики, основ 

математического анализа;  

- использовать знания в теоретических и практических целях;  

- отчетливо знать формулировки и доказательства основных теорем, 

- применять полученные знания к конкретным задачам; 

-демонстрировать навыки решения расчетных и экспериментальных задач, 

дифференциальных уравнений, самостоятельной работы с литературой. 
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The purpose of the course: to study the basic concepts, laws, theoretical foundations of 

physics, basic concepts, laws and provisions of higher mathematics. 

The course content includes the following topics: the most important laws of mechanics, 

basis of molecular-kinetic theory of gases, first law of thermodynamics and its application to the 

study of properties of gases, second law of thermodynamics and its statistical interpretation, real 

gases, liquids, solids, basic laws of electromagnetism, the phenomenon of polarization of light, 

the physical bases of molecular spectroscopy, fundamentals of atomic physics, radioactivity and 

its application in chemistry.Analytical geometry on the plane and in space. Vector algebra. 

Elements of linear algebra. Solving systems of linear equations: Gauss method, matrix method. 

A function of one variable. Continuity of function. Derivative and differential. Functions of 

several variables. Partial derivatives and full differential. Indefinite integral. Definite integral. 

Numerical series and signs of their convergence.Differential equations of the first order, their 

main types. Elements of mathematical statistics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of basic concepts and definitions, laws of physics, fundamentals 

of mathematical analysis;  

- use knowledge for theoretical and practical purposes;  

- clearly know the formulations and proofs of the basic theorems, 

- apply the acquired knowledge to specific tasks; 

- demonstrate skills of solving computational and experimental problems, differential 

equations, independent work with literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы физика, Мектептегі математика курсының негізі. 

Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 

School physics course, Basic knowledge of school mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия 

Физическая химия 

Physical chemistry 

 

Жоғары математика және физика элементтері 

Элементы высшей математики и физики 

Elements of higher mathematics and physics 

Курстың мақсаты: физиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, теориялық негіздерін, 

жоғары математиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен ережелерін оқып үйрену. 

Пән келесі түсініктерді қалыптастыруға бағытталған:механиканың аса маңызды 

заңдары, газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негіздері, 

термодинамиканың бірінші заңы және газдардың қасиеттерін зерттеу кезінде оны 

қолдану, термодинамиканың екінші заңы және оның статистикалық түсіндірілуі, нақты 

газдар, сұйықтықтар, қатты денелер, электромагнетизмнің негізгі заңдары, жарықтың 

поляризациясы, молекулалық спектроскопияның физикалық негіздері, Атом 

физикасының негіздері, радиоактивтілік және оны химияда қолдану.Жазықтықтағы және 

кеңістіктегі Аналитикалық геометрия. Векторлық алгебра. Сызықтық алгебра 

элементтері. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу: Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Бір 

айнымалының функциясы. Функцияның үздіксіздігі. Туынды және дифференциал. 

Бірнеше айнымалы функциялар. Жеке туындылар және толық дифференциал. Белгісіз 

интеграл. Белгілі интеграл. Сандық қатарлар және олардың жинақтылық 

белгілері.Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер, олардың негізгі типтері. 

Математикалық статистика элементтері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, Математикалық талдау 

негіздерін білуін көрсету;  

- білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану;  

- негізгі Теоремалардың тұжырымдары мен дәлелдемелерін анық білу, 

- алынған білімді нақты міндеттерге қолдану; 
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- есептеу және эксперименталды есептерді, дифференциалдық теңдеулерді шешу, 

әдебиетпен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын көрсету. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, законы, теоретические основы физики, 

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих понятий:важнейшие законы 

механики, основы молекулярно-кинетической теории газов, первый закон 

термодинамики и его применение при изучении свойств газов, второй закон 

термодинамики и его статистическая трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, 

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы атомной физики, радиоактивность и ее применение 

в химии.Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. 

Элементы линейной алгебры. Решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, 

матричный метод. Функция одной переменной. Непрерывность функции. Производная и 

дифференциал. Функции нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Числовые ряды и 

признаки их сходимости.Дифференциальные уравнения первого порядка, основные их 

типы. Элементы математической статистики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-демонстрировать знание основных понятий и определений, законов физики, основ 

математического анализа;  

- использовать знания в теоретических и практических целях;  

- отчетливо знать формулировки и доказательства основных теорем, 

- применять полученные знания к конкретным задачам; 

-демонстрировать навыки решения расчетных и экспериментальных задач, 

дифференциальных уравнений, самостоятельной работы с литературой. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, laws, theoretical foundations of 

physics, basic concepts, laws and provisions of higher mathematics. 

Discipline is aimed at formation of the following concepts:the most important laws of 

mechanics, basis of molecular-kinetic theory of gases, first law of thermodynamics and its 

application to the study of properties of gases, second law of thermodynamics and its statistical 

interpretation, real gases, liquids, solids, basic laws of electromagnetism, the phenomenon of 

polarization of light, the physical bases of molecular spectroscopy, fundamentals of atomic 

physics, radioactivity and its application in chemistry.Analytical geometry on the plane and in 

space. Vector algebra. Elements of linear algebra. Solving systems of linear equations: Gauss 

method, matrix method. A function of one variable. Continuity of function. Derivative and 

differential. Functions of several variables. Partial derivatives and full differential. Indefinite 

integral. Definite integral. Numerical series and signs of their convergence.Differential 

equations of the first order, their main types. Elements of mathematical statistics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of basic concepts and definitions, laws of physics, fundamentals 

of mathematical analysis;  

- use knowledge for theoretical and practical purposes;  

- clearly know the formulations and proofs of the basic theorems, 

- apply the acquired knowledge to specific tasks; 

- demonstrate skills of solving computational and experimental problems, differential 

equations, independent work with literature. 

.Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы физика, Мектептегі математика курсының негізі. 

Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 

School physics course, Basic knowledge of school mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия 

Физическая химия 

Physical chemistry 



23 

 

 

Катиондар мен аниондардың сапалық реакциялары 

Качественные реакции анионов и катионов 

Quality reactions of anions and cations 

Курстың мақсаты: сапалы талдауды зерттеу саласында аналитикалық химия 

бойынша теориялық білімді кеңейту және тереңдету. 

Пән келесі түсініктерді қалыптастыруға бағытталған: иондардың қатысуымен тепе-

тең процестерге негізделген ерітінділерге химиялық айналумен байланысты 

аналитикалық химия әдістері, Аналитикалық процесс сатысы, сынамаларды іріктеу, 

агрегаттық жағдайға байланысты заттардың сынамасын іріктеу. Катиондар мен 

аниондардың жіктелуі, гомогенді жүйелердің химиялық тепе-теңдігі, термодинамиканың 

негізгі ұғымдары, реакция жылдамдығы, әртүрлі факторлардың химиялық 

реакциялардың жылдамдығына әсері, нақты ерітінділер, қышқылдар мен негіздер 

теориялары, тұндыру реакциялары, ерігіштік константасы, ерігіш электролит ерігішінің 

өзгеру себептері, комплекс түзілу реакцияларындағы тепе-теңдік. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ерітінділер теориясын, әлсіз және күшті электролиттердің қасиеттерін, 

белсенділікті, тепе-теңдік константасын, гидролиз теориясының негізгі ережелерін, 

буферлік әрекет механизмін, аниондар мен катиондарды жіктеуді білу; 

- жүйелі және бөлшек талдау жүргізу, сапалы талдау жүргізу,  

- талдау нәтижелерін математикалық өңдеу, есептер, тиісті қорытындылар жасау; 

- сезімталдық, анықтау шегі, шекті сұйылту, ашылатын минимум есебін жүргізу, 

- талдау жүргізу әдістемесіне сәйкес катиондарды, аниондарды ашу бойынша 

жұмыстарды орындау. 

 

Цель курса: расширение и углубление теоретических знаний по аналитической 

химии в области изучения качественного анализа. 

Дисциплина направлена на формирования следующих понятий: методы 

аналитической химии, связанные с химическими превращениями в растворах, 

основанные на равновесных процессах с участием ионов, стадии аналитического 

процесса, отбор пробы, отбор пробы веществ в зависимости от агрегатного состояния. 

Классификация катионов и анионов, химическое равновесие гомогенных систем, 

Основные понятия термодинамики, скорость реакций, влияние различных факторов на 

скорость химических реакций, реальные растворы, теории кислот и оснований, реакции 

осаждения, константа растворимости, причины изменения растворимости 

малорастворимого электролита, равновесие в реакциях комплексообразования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знание теории растворов, свойств слабых и сильных 

электролитов, активности, константы равновесия, основных положений теории 

гидролиза, механизма буферного действия, классификации анионов и катионов; 

- проводить систематический и дробный анализ, проводить качественный  анализ,  

- делать соответствующие выводы, расчеты, математическую обработку 

результатов анализа; 

- проводить расчеты чувствительности, предела обнаружения, предельного 

разбавления, открываемого минимума, 

- выполнять работы по открытию катионов, анионов в соответствии с методикой 

проведения анализа. 

 

The aim of the course is to expand and deepen theoretical knowledge in analytical 

chemistry in the field of qualitative analysis. 

The discipline is aimed at the formation of the following concepts: methods of analytical 

chemistry related to chemical transformations in solutions based on equilibrium processes 

involving ions, stages of the analytical process, sampling, sampling of substances depending on 

the aggregate state. Classification of cations and anions, chemical equilibrium of homogeneous 

systems, Basic concepts of thermodynamics, reaction rate, influence of various factors on the 

rate of chemical reactions, real solutions, theories of acids and bases, deposition reactions, 
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solubility constant, causes of changes in the solubility of a poorly soluble electrolyte, 

equilibrium in complexation reactions. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of the theory of solutions, the properties of weak and strong 

electrolytes, activity, equilibrium constant, the basic provisions of the theory of hydrolysis, the 

mechanism of buffer action, classification of anions and cations; 

- to carry out systematic and fractional analysis, to carry out qualitative analysis,  

- make appropriate conclusions, calculations, mathematical processing of the analysis 

results; 

- to carry out calculations of sensitivity, limit of detection, limit dilution, opened 

minimum, 

- perform work on the discovery of cations, anions in accordance with the methodology 

of the analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық химияның теорилық негіздері, Периодтық жүйедегі элементтер 

химиясы 

Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов периодической 

системы 

Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, Chemistry of the elements of the 

periodic system 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Сапалық анализ 

Качественный анализ 

Qualitative analysis 

Курстың мақсаты: сапалы талдауды зерттеу саласында аналитикалық химия 

бойынша теориялық білімді кеңейту және тереңдету. 

 Пән иондардың қатысуымен тепе-тең процестерге негізделген ерітінділерге 

химиялық айналумен байланысты аналитикалық химия әдістерін зерттеуге бағытталған. 

Талдау процесінің кезеңдері. Сынама алу. Агрегаттық жай - күйіне байланысты заттардан 

сынама алу. Жіктеу катионов мен аниондарды. Гомогенді жүйелердің химиялық тепе-

теңдігі. Термодинамиканың негізгі ұғымдары. Реакция жылдамдығы. Химиялық 

реакциялардың жылдамдығына әртүрлі факторлардың әсері. Шынайы ерітінділер. 

Қышқылдар мен негіздер теориялары. Тұндыру реакциялары. Ерігіштік константалары. 

Аз еритін электролиттің ерігіштігінің өзгеру себептері. Равновесий реакцияларда 

комплекс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ерітінділер теориясын, әлсіз және күшті электролиттердің қасиеттерін, 

белсенділікті, тепе-теңдік константасын, гидролиз теориясының негізгі ережелерін, 

буферлік әрекет механизмін, аниондар мен катиондарды жіктеуді білу; 

- жүйелі және бөлшек талдау жүргізу, сапалы талдау жүргізу,  

- талдау нәтижелерін математикалық өңдеу, есептер, тиісті қорытындылар жасау; 

- сезімталдық, анықтау шегі, шекті сұйылту, ашылатын минимум есебін жүргізу, 

- талдау жүргізу әдістемесіне сәйкес катиондарды, аниондарды ашу бойынша 

жұмыстарды орындау. 

 

Цель курса: расширение и углубление теоретических знаний по аналитической 

химии в области изучения качественного анализа. 

 Дисциплина направлена на изучение методов аналитической химии, связанные с 

химическими превращениями в растворах, основанные на равновесных процессах с 

участием ионов. Стадий аналитического процесса. Отбора пробы. Отбора пробы веществ 

в зависимости от агрегатного состояния. Классификации катионов и анионов. 

Химического равновесия гомогенных систем. Основных понятий термодинамики. 
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Скорости реакций. Влияния различных факторов на скорость химических реакций. 

Реальных растворов. Теорий кислот и оснований. Реакций осаждения. Константы 

растворимости. Причин изменения растворимости малорастворимого электролита. 

Равновесий в реакциях комплексообразования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знание теории растворов, свойств слабых и сильных 

электролитов, активности, константы равновесия, основных положений теории 

гидролиза, механизма буферного действия, классификации анионов и катионов; 

- проводить систематический и дробный анализ, проводить качественный  анализ,  

- делать соответствующие выводы, расчеты, математическую обработку 

результатов анализа; 

- проводить расчеты чувствительности, предела обнаружения, предельного 

разбавления, открываемого минимума, 

- выполнять работы по открытию катионов, анионов в соответствии с методикой 

проведения анализа. 

 

The aim of the course is to expand and deepen theoretical knowledge in analytical 

chemistry in the field of qualitative analysis. 

 The discipline focuses on the study of analytical chemistry methods related to chemical 

transformations in solutions based on equilibrium processes involving ions. Stages of the 

analytical process. Sampling. Sampling of substances depending on the aggregate state. 

Classification of cations and anions. Chemical equilibrium of homogeneous systems. Basic 

concepts of thermodynamics. Reaction rate. Influence of various factors on the rate of chemical 

reactions. Real solutions. Theories of acids and bases. Deposition reactions. Solubility 

constants. Causes changes in the solubility of the slightly soluble electrolyte. Equilibria in 

reactions of complex formation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of the theory of solutions, the properties of weak and strong 

electrolytes, activity, equilibrium constant, the basic provisions of the theory of hydrolysis, the 

mechanism of buffer action, classification of anions and cations; 

- to carry out systematic and fractional analysis, to carry out qualitative analysis,  

- make appropriate conclusions, calculations, mathematical processing of the analysis 

results; 

- to carry out calculations of sensitivity, limit of detection, limit dilution, opened 

minimum, 

- perform work on the discovery of cations, anions in accordance with the methodology 

of the analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық химияның теорилық негіздері, Периодтық жүйедегі элементтер 

химиясы 

Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов периодической 

системы 

Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, Chemistry of the elements of the 

periodic system 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Сандық анализ 

Количественный анализ 

Quantitative analysis 

Курстың мақсаты: сандық талдауды зерттеу саласында аналитикалық химия 

бойынша теориялық білімді кеңейту және тереңдету болып табылады. 

Пән сандық талдау пәнін, химиялық мәселелерді дамытудағы және практикалық 

мәселелерді шешуде сандық талдаудың маңызы мен рөлін, сандық талдаудың негізгі 
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бөлімдерін, гравиметриялық (салмақ) және титриметриялық (көлемді) анализонализдерді, 

қышқылдық-негізгі титрлеу әдісін, қышқылдық-негізгі титрлеу әдістерінің мәнін және 

оларды қолдану саласын, ацидиметрия мен алкалиметрияны, орта мен сутегі 

көрсеткішінің қышқылдығы мен сілтілігін, бейтараптылық нүктесін және титрлеудің 

соңғы нүктесін, редоксиметрия әдісін және титрлеу, редоксиметрия, редокспотенциалдар 

әдістерінің мәні мен жіктелуі және реакциялардың жүру бағыты, тұндыру әдістері, 

Тұндыру, комплексонометрия әдістерінің мәні мен теориялық негіздері, 

комплексонометрия мәні, комплексондар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ерітінділер теориясын, әлсіз және күшті электролиттердің қасиеттерін, 

белсенділікті, тепе-теңдік константасын, гидролиз теориясының негізгі ережелерін, 

буферлік әрекет механизмін, аниондар мен катиондарды жіктеуді білу; 

- жүйелі және бөлшек талдау жүргізу, сапалы талдау жүргізу,  

- сезімталдық, анықтау шегі, шекті сұйылту, ашылатын минимум есебін жүргізу, 

- әдістемеге сәйкес катиондарды, аниондарды ашу бойынша жұмыстарды орындау 

- аналитикалық химияда қолданылатын химиялық реакциялардың типтеріне, 

гравиметриялық және титриметриялық талдаулар теориясына, тұндыру, тұндыру, 

адсорбция және изоморфизмге талдау жүргізу; 

- қосылыстағы немесе ерітіндідегі қандай да бір элементтің сандық құрамын 

химиялық және физика – химиялық әдістермен анықтау, 

- өлшегіштермен, стандартты ерітінділерді дайындаумен, индикаторларды 

пайдалана отырып және пайдаланбай ерітінділерді титрлеумен байланысты есептер 

жүргізу, білімді нақты процестерге қолдану; 

- Тікелей, кері және алмастырушы титрлеуді, титрлеудің индикаторлық қателігін 

(қателігін) есептеуді, талдау нәтижелерін метрологиялық өңдеуді жүргізу. 

- талдау нәтижелерін математикалық өңдеу, есептер, тиісті қорытындылар жасау. 

 

Целью курса: является расширение и углубление теоретических знаний по 

аналитической химии в области изучения количественного анализа. 

Дисциплины направлена на изучение  предмета количественного анализа, значение 

и роли количественного анализа в развитии химических проблем и в решении 

практических вопросов, основных разделов количественного анализа, гравиметрического 

(весового) и титриметрического (объемный)  анализонализов, метода кислотно-основного 

титрования, сущности методов кислотно-основного титрования и область их применения, 

ацидиметрия и алкалиметрия, кислотности и щелочности среды и водородного 

показателя, точки нейтральности и конечной точки титрования, метода редоксиметрии, 

сущность и классификация методов редоксиметрии, редокспотенциалов и направления 

протекания реакций, методов осаждения, сущности и теоретических основ методов 

осаждения, комплексонометрии, сущность комплексонометрии, комплексоны. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знание теории растворов, свойств слабых и сильных 

электролитов, активности, константы равновесия, основных положений теории 

гидролиза, механизма буферного действия, классификации анионов и катионов; 

- проводить систематический и дробный анализ, проводить качественный  анализ,  

- проводить расчеты чувствительности, предела обнаружения, предельного 

разбавления, открываемого минимума, 

- выполнять работы по открытию катионов, анионов в соответствии с методикой 

- проводить анализ типов химических реакций, используемых в аналитической 

химии, теорию гравиметрического и титриметрического анализов, осаждения, 

соосаждения, адсорбции и изоморфизма; 

- определять количественное содержание какого – либо элемента в соединении или 

растворе химическими и физико – химическими методами, 

- производить расчеты, связанные с навеской, приготовлением стандартных 

растворов, титрованием растворов с использованием и без использования индикаторов, 

применять знания к конкретным процессам; 
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- проводить прямое, обратное и заместительное титрования, расчета индикаторной 

ошибки (погрешности) титрования, метрологической обработки результатов анализа. 

-делать соответствующие выводы, расчеты, математическую обработку результатов 

анализа проведения анализа. 

 

The aim of the course: is to expand and deepen the theoretical knowledge of analytical 

chemistry in the study of quantitative analysis. 

Discipline aimed at the study of quantitative analysis, the value and role of quantitative 

analysis in the development of chemical problems and in solving practical issues, the main 

sections of quantitative analysis, gravimetric (weight) and titrimetric (volumetric) of 

analyzeanalyse, method acid-base titration, the essence of the methods acid-base titration and 

their applications, acidimetry and alkalimetry, acidity and alkalinity of the medium and pH, the 

points of neutrality and the end point of the titration, method of redoxometry, essence and 

classification of methods of redoximetry, redox potential and direction of reactions, deposition 

methods, essence and theoretical foundations of deposition methods, complexonometry, essence 

of complexonometry, complexons. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of the theory of solutions, the properties of weak and strong 

electrolytes, activity, equilibrium constant, the basic provisions of the theory of hydrolysis, the 

mechanism of buffer action, classification of anions and cations; 

- to carry out systematic and fractional analysis, to carry out qualitative analysis,  

- to carry out calculations of sensitivity, limit of detection, limit dilution, opened 

minimum, 

- perform work on the discovery of cations, anions in accordance with the methodology 

- to analyze the types of chemical reactions used in analytical chemistry, the theory of 

gravimetric and titrimetric analyses, deposition, co-deposition, adsorption and isomorphism; 

- to determine the quantitative content of any element in a compound or solution by 

chemical and physico – chemical methods, 

- to make calculations related to hooking, preparation of standard solutions, titration of 

solutions with and without the use of indicators, to apply knowledge to specific processes; 

- to carry out direct, reverse and substitution titration, calculation of indicator error (error) 

titration, metrological processing of the analysis results. 

- make appropriate conclusions, calculations, mathematical processing of the results of 

the analysis of the analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Неорганическая химия, Качественный анализ 

Бейорганикалық химия,Сапалық талдау 

Inorganic chemistry, Quantitative analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Анализдің классикалық әдістері 

Классические методы анализа 

Classic methods of analysis 

Курстың мақсаты: сандық талдауды зерттеу саласында аналитикалық химия 

бойынша теориялық білімді кеңейту және тереңдету болып табылады. 

Пән сандық талдау пәнін, химиялық мәселелерді дамытудағы және практикалық 

мәселелерді шешуде сандық талдаудың маңызы мен рөлін, сандық талдаудың негізгі 

бөлімдерін, гравиметриялық (Таразы) және титриметриялық (көлемді) талдауларды, 

қышқылдық-негізгі титрлеу әдісін, қышқылдық-негізгі титрлеу әдістерінің мәнін және 

оларды қолдану саласын, ацидиметрия мен алкалиметрияны, ортаның қышқылдығы мен 

сілтілігін және сутектік көрсеткішін, бейтараптылық нүктесі және титрлеудің соңғы 

нүктесі, редоксиметрия әдістерін, редоксиметрия әдістерінің мәні мен жіктелуін,, 

редокспотенциалдар және реакциялардың жүру бағыты, тұндыру әдістері,Тұндыру 
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әдістерінің мәні және теориялық негіздері, комплексонометрия, комплексонометрияның 

мәні, комплексондар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- аналитикалық химияда қолданылатын химиялық реакциялардың негізгі түрлерін, 

гравиметриялық және титриметриялық талдаулар теориясын, тұндыру, тұндыру, 

адсорбция және изоморфизм теориясын атаңыз; 

- қосылыстағы немесе ерітіндідегі қандай да бір элементтің сандық құрамын 

химиялық және физико-химиялық әдістермен анықтау, өлшеумен, стандартты 

ерітінділерді дайындаумен, индикаторларды пайдалана отырып және пайдаланбай 

ерітінділерді титрлеумен байланысты есептер жүргізу, білімді нақты процестерге 

қолдану; 

- Тікелей, кері және алмастырушы титрлеуді қолдану,  

- индикаторлық қателерді (қателіктерді) титрлеу,  

- талдау нәтижелерін метрологиялық өңдеумен жүргізу. 

 

Целью курса: является расширение и углубление теоретических знаний по 

аналитической химии в области изучения количественного анализа. 

Дисциплина направлена на изучение предмета количественного анализа, значения 

и роли количественного анализа в развитии химических проблем и в решении 

практических вопросов, основные разделы количественного анализа, гравиметрический 

(весовой) и титриметрический (объемный)  анализы, метод кислотно-основного 

титрования, сущность методов кислотно-основного титрования и область их применения, 

ацидиметрия и алкалиметрия, кислотность и щелочность среды и водородный показатель, 

точка нейтральности и конечная точка титрования, методы редоксиметрии, сущность и 

классификация методов редоксиметрии, редокспотенциалы и направление протекания 

реакций, методы осаждения,сущность и теоретические основы методов осаждения, 

комплексонометрия, сущность комплексонометрии, комплексоны. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- называть  основные типы химических реакций, используемых в аналитической 

химии, теорию гравиметрического и титриметрического анализов, осаждения, 

соосаждения, адсорбции и изоморфизма; 

-  определять количественное содержание какого – либо элемента в соединении или 

растворе химическими и физико – химическими методами, производить расчеты, 

связанные с навеской, приготовлением стандартных растворов, титрованием растворов с 

использованием и без использования индикаторов, применять знания к конкретным 

процессам; 

- применять  прямое, обратное и заместительное титрование,  

- расситывать индикаторную ошибки (погрешности) титрования,  

- проводить метрологическую обработку результатов анализа. 

 

The aim of the course: is to expand and deepen the theoretical knowledge of analytical 

chemistry in the study of quantitative analysis. 

Discipline aimed at the study of quantitative analysis, the value and role of quantitative 

analysis in the development of chemical problems and in solving practical issues, the main 

sections of quantitative analysis, gravimetric (weight) and titrimetric (volumetric) analysis 

method acid-base titration, the essence of the methods of acid-base titration and their 

applications, acidimetry and alkalimetry, acidity and alkalinity of the medium and the pH of the 

point of neutrality, and the end point of the titration, methods of redoxometry, essence and 

classification of methods of redoxometry, redoxpotential and direction of a reaction, methods of 

deposition,the nature and theoretical bases of methods of deposition, complexometry, the 

essence of complexometry, chelators. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to name the main types of chemical reactions used in analytical chemistry, the theory of 

gravimetric and titrimetric analyses, precipitation, co-precipitation, adsorption and 

isomorphism; 
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- to determine the quantitative content of any element in a compound or solution by 

chemical and physico-chemical methods, to make calculations related to the weighing, 

preparation of standard solutions, titration of solutions with and without the use of indicators, to 

apply knowledge to specific processes; 

- apply direct, reverse and substitution titration,  

- calculate the indicator error (error) titration,  

- to carry out metrological processing of results of the analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Неорганическая химия, Качественный анализ 

Бейорганикалық химия,Сапалы талдау 

Inorganic chemistry, Quantitative analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Физикалық және коллоидтық химия 

Физическая и коллоидная химия 

Physical and Colloid Chemistry 

Курстың мақсаты: физикалық және коллоидтық химияның негізгі ұғымдарын, 

теориялық негіздерін оқып үйрену, нақты есептерді шешу үшін теориялық білімді 

қолдану. Студенттерді дисперсті жүйелердегі сыртқы құбылыстар мен денелердің 

дисперсті жағдайы туралы қазіргі заманғы оқу негіздерімен таныстыру. Осы шекаралық 

Білім саласының іргелі теориялық және эксперименталдық негіздері туралы нақты 

түсінік беру. Дисперсті жүйелердің ерекшеліктерін анықтайтын беттік құбылыстарды 

қарастыру. 

Пән негізгі мәселелерді зерттеуге бағытталған: химиялық термодинамика, фазалық 

тепе-теңдік және физика-химиялық анализдер, электролиттер және неэлектролиттер 

ерітінділері, Химиялық кинетика және катализ, электрохимия, оқу есептерін шешу 

процесінің психологиялық-педагогикалық аспектілері, шешу құрылымы, осы процесті 

Алгоритмдеу, дисперстік жүйелердің өзіндік ерекшеліктерін шешу әдістері мен 

тәсілдерін анықтау. Дисперсті жүйелердің жіктелуі. Коллоидтық жүйелерді зерттеудің 

оптикалық қасиеттері мен оптикалық әдістері (ультрамикроскопия, нефелометрия, 

турбидиметрия). Фазалар бөлімінің әртүрлі шекараларындағы Адсорбция. Топырақтану 

мен су тазалаудағы алмаспалы адсорбцияның рөлі туралы. Электрохимия және 

дисперсиялық жүйелердің тұрақтылығы. Дисперсті жүйелердің құрылымдық-

механикалық қасиеттері. Қоршаған ортаны қорғаудың коллоидтық-химиялық негіздері: 

дисперсиялардың спонтанды және мәжбүрлі бұзылулары; дисперсияларды бұзудың 

механикалық әдістері. Және сүзу; коагулянттар мен флокулянттарды қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- физикалық және коллоидтық химияның негіздерін, негізгі ұғымдар мен 

анықтамаларды, химиялық заттарды талдаудың негізгі әдістерін түсіну. 

- коллоидты жүйелерді жіктеу 

- коллоидты жүйелердің қасиеттерін практикалық қызметте қолдану 

-қышқылдық-негізгі, тотығу-қалпына келтіру тепе-теңдігінің үлестіруші 

диаграммаларын құру, графикалық тепе-теңдікті бейнелеу  

- талдауда кешендерді пайдаланудың оңтайлы салаларын табу. 

- химиялық ыдыспен, реактивтермен, аспаптармен және жабдықтармен жұмыс 

істеудің негізгі тәсілдерін меңгеру. 

- эксперимент нәтижелерін талдау және эксперименталды жұмысты метрологиялық 

өңдеу 

 

Цель курса: Изучить основные понятия, теоретические основы физической и 

коллоидной химии, применять теоретические знания для решения конкретных задач. 

Познакомить студентов с основами современного учения о дисперсном состоянии тел и 

поверхностных явлениях в дисперсных системах. Дать четкое представление о 
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фундаментальных теоретических и экспериментальных основах этой пограничной 

области знания. Рассмотреть поверхностные явления, определяющие специфику 

дисперсных систем. 

Дисциплина направлена на изучение основных вопросов: химической 

термодинамикаи, фазового равновесия и физико-химических анализов, растворов  

электролитов и неэлектролитов, химической   кинетики и катализа, электрохимии, 

психолого-педагогические аспекты процесса решения учебных задач, структура решения, 

алгоритмизация этого процесса, определение способов и методов решения 

Специфических особенностей дисперсных систем. Классификации дисперсных систем. 

Оптических свойств и оптических методов исследования коллоидных систем 

(ультрамикроскопия, нефелометрия, турбидиметрия). Адсорбция на различных границах 

раздела фаз. О роли обменной адсорбции в почвоведении и водоочистке. Электрохимии и 

устойчивость дисперсных систем. Структурно-механических свойств дисперсных систем. 

Коллоидно-химических основ охраны окружающей среды: спонтанных и принудительных 

разрушений дисперсий; механических методов разрушения дисперсий. Методов 

разделения дисперсий:  микрофлотации   и   фильтрования; применения коагулянтов и 

флокулянтов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать основы физической и коллоидной химии, основные понятия и 

определения, основные методы анализа химических веществ. 

-классифицировать коллоидные системы 

-применять в практической деятельности свойства коллоидных систем 

-  строить распределительные диаграммы кислотно-основного, окислительно-

восстановительного равновесия, изображать равновесия графически  

- находить оптимальные области использования комплексов в анализе. 

- владеть навыками основных приемов работы с химической посудой, реактивами, 

приборами и оборудованием. 

-анализировать результаты эксперимента и производить метрологическую 

обработку экспериментальной работы. 

 

The purpose of the course: to Study the basic concepts, theoretical foundations of 

physical and colloidal chemistry, apply theoretical knowledge to solve specific problems. To 

acquaint students with the basics of modern teaching about the dispersed state of bodies and 

surface phenomena in dispersed systems. To give a clear idea of the fundamental theoretical and 

experimental foundations of this frontier field of knowledge. To consider the surface 

phenomena that determine the specificity of disperse systems. 

The discipline is aimed at studying the main issues: chemical thermodynamics, phase 

equilibrium and physico-chemical analyses, solutions of electrolytes and non-electrolytes, 

chemical kinetics and catalysis, electrochemistry, psychological and pedagogical aspects of the 

process of solving educational problems, the structure of the solution, the algorithmization of 

this process, the definition of methods and methods for solving Specific features of disperse 

systems. Classification of disperse systems. Optical properties and optical research methods of 

colloidal systems (ultramicroscopy, nephelometry, turbidimetry). Adsorption at different 

interfaces. On the role of exchange adsorption in soil science and water treatment. 

Electrochemistry and stability of disperse systems. Structural and mechanical properties of 

disperse systems. Colloidal-chemical bases of environmental protection: spontaneous and 

forced destruction of dispersions; mechanical methods of destruction of dispersions. Methods of 

separation of dispersions: microflotation and filtration; application of coagulants and 

flocculants. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the basics of physical and colloidal chemistry, basic concepts and 

definitions, basic methods of chemical analysis. 

- classify colloidal systems 

- apply in practice the properties of colloidal systems 

- to build distribution diagrams of acid-base, redox equilibrium, to depict the equilibrium 

graphically  
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- to find optimal areas of use of complexes in the analysis. 

- to possess skills of the basic receptions of work with chemical ware, reagents, devices 

and the equipment. 

- analyze the results of the experiment and perform metrological processing of the 

experimental work 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия, аналитикалық, органикалық химия 

Общая химия, аналитическая, органическая химия  

General chemistry, analytical, organicаl chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Талдаудың электрохимиялық әдістері 

Электрохимические методы анализа 

Electrochemical methods of analysis 

Курстың мақсаты: "электрөткізгіштік", "электролиттер" ұғымдарын толық оқу, 

"кондуктометрия" ұғымын талдаудың электрохимиялық әдісі ретінде қалыптастыру, 

химиялық реакциялардың жылдамдығы мен тәртібін, әртүрлі факторлардың реакция 

жылдамдығына әсерін зерттеу, беттік құбылыстардың мәнін, адсорбциялық процестерді, 

электрохимия және электролиз элементтерін зерттеу. 

Пән электролиттік диссоциация (ТЭД) теориясын, электролиттер ерітінділерінің 

электр өткізгіштігін, иондардың қозғалуын және тасымалдау санын зерттеуге 

бағытталған. Колрауша Заңы. Кондуктометрии. Химиялық реакциялардың жылдамдығы 

мен тәртібі. Факторлардың реакция жылдамдығына әсері. Беттік құбылыстар. 

Электролиз. Электролиз заңдары. Гальваникалық элемент. Электродтық тепе-теңдік. 

Электродты потенциалдар. Электр қозғаушы күш (ЭДС). 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- физикалық және коллоидтық химияның негізгі концепцияларын, негізгі ұғымдар 

мен анықтамаларды, химиялық заттарды талдаудың негізгі әдістерін түсіну. 

- графикалық тепе-теңдікті бейнелеуді және талдауда кешендерді пайдаланудың 

оңтайлы салаларын табуды білу. 

- зертханалық жұмыстарды орындау барысында химиялық эксперимент 

техникасын қолдану. 

- химиялық реакцияларды реті мен молекулярлығы бойынша жіктеу. 

- электролиз заңдарын және электр қозғаушы күштерді қолдана отырып есеп 

жүргізу. 

- физикалық және коллоидтық химия бойынша эксперименттік жұмыстарды 

жоспарлау 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу және жұмыс нәтижелерін қорғау. 

 

Цель курса: Подробное изучение понятий «электропроводность», «электролиты», 

формирование понятия  «кондуктометрия» как об электрохимическом методе анализа,  

исследование скорости и порядка химических реакций, влияния различных факторов на 

скорость реакции, изучение сущности поверхностных явлений, адсорбционных 

процессов, элементов электрохимии и электролиза. 

Дисциплина направлена на изучение теории электролитической диссоциации 

(ТЭД), электропроводности растворов электролитов, подвижности ионов и числ 

переноса. Законо Кольрауша. Кондуктометрии. Скорости и порядка химических реакций. 

Влияния факторов на скорость реакции. Поверхностных явлений. Электролиза. Законов 

электролиза. Гальванического элемента. Электродного равновесия. Электродных 

потенциалов. Электродвижущей сила (ЭДС). 

В результате изучения дисциплинв  обучающийся будет: 

- понимать основные концепции физической и коллоидной химии, основные 

понятия и определения, основные методы анализа химических веществ. 
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-  изображать равновесия графически и уметь находить оптимальные области 

использования комплексов в анализе. 

- применять технику химического эксперимента в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

-классифицировать химические реакции реакции по порядку и молекулярности. 

-проводить расчеты с применением законов электролиза и электродвижущей силы. 

-планировать экспериментальные работы по физической и коллоидной химии 

- обрабатывать резульнаты химического эксперимента и защищать результаты 

работы. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, theories, laws of organic 

chemistry. Apply the obtained theoretical and practical knowledge to solve specific problems. 

   The discipline is aimed at studying the following sections: types of chemical bonds in 

molecules of organic compounds. Classification of organic molecules by skeleton, functional 

groups, degree of saturation. Spatial structure of organic compounds. The basic principles of the 

modern nomenclature of the IUPAC. Nucleophilic substitution, elimination. Basic 

regularity.Alicycles, aromatic hydrocarbons, halogen derivatives of the aromatic ring, aromatic 

aldehydes and ketones, aromatic carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, 

aromatic amines, heterocycles with one heteroatom, polyheterocycles. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the physical, chemical properties, methods of obtaining organic substances 

in laboratory and industrial conditions; 

- to use the acquired knowledge for identification of organic substances, explanation of 

mechanisms of reactions of various types; 

- select and analyze scientific literature on the topic, 

- collect the simplest devices,  

- plan an experiment on a given topic, 

- process and protect the results of the experiment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия, аналитикалық, органикалық химия 

Общая химия, аналитическая, органическая химия  

General chemistry, analytical, organicаl chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Органикалық химия 

Органическая химия 

Organic chemistry 

Курстың мақсаты: органикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып үйрену. Алынған теориялық және практикалық білімді нақты есептерді 

шешу үшін қолдану. 

   Пән келесі бөлімдерді зерттеуге бағытталған: органикалық қосылыстар 

молекулаларындағы химиялық байланыс түрлері. Органикалық молекулалардың қаңқа, 

функционалдық топтар, қанығу дәрежесі бойынша жіктелуі. Органикалық 

қосылыстардың кеңістіктік құрылымы. ИЮПАК қазіргі номенклатурасының негізгі 

принциптері. Нуклеофильді ауыстыру, элиминациялау. Негізгі заңдылықтар.Алициклдер, 

хош иісті көмірсутектер, галогенді хош иісті сақиналар, хош иісті альдегидтер мен 

кетондар, хош иісті карбон қышқылдары және олардың туындылары, нитро қосылыстар, 

хош иісті аминдер, бір гетероатомды гетероциклдер, полигетероциклдер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- зертханалық және өнеркәсіптік жағдайларда Органикалық заттардың физикалық, 

химиялық қасиеттерін, алу әдістерін түсіну; 

- алынған білімді органикалық заттарды сәйкестендіру үшін қолдану, әртүрлі 

түрдегі реакция механизмдерін түсіндіру; 
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- тақырып бойынша ғылыми әдебиеттерді таңдау және талдау, 

- қарапайым құралдарды жинау,  

- берілген тақырып бойынша экспериментті жоспарлау, 

- эксперимент нәтижелерін өңдеу және қорғау Цель курса: изучить основные 

понятия, теории, законы органической химии. Применять полученные теоретические и 

практические  знания для решения конкретных задач. 

 

   Дисциплина направлена на изучения следующих разделов: типы химических 

связей в молекулах органических соединений. Классификация органических молекул по 

скелету, функциональным группам, степени насыщенности. Пространственное строение 

органических соединений. Основные принципы современной номенклатуры ИЮПАК. 

Нуклеофильное замещение, элиминирование. Основные закономерности.Алициклы, 

ароматические углеводороды, галогенопроизводные ароматического кольца, 

ароматические альдегиды и кетоны, ароматические карбоновые кислоты и их 

производные, нитросоединения, ароматические амины, гетероциклы с одним 

гетероатомом, полигетероциклы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать физические, химические свойства, методы получения органических 

веществ в лабораторных и промышленных условиях; 

-  использовать полученные знания для идентификации органических веществ, 

объяснения механизмов реакций различного типа; 

-подбирать и анализировать научную литературу  по теме, 

-собирать простейшие приборы,  

-планировать эксперимент по заданной теме, 

-обрабатывать и защищать результаты эксперимента. 

 

The discipline is aimed at studying the following sections: types of chemical bonds in 

molecules of organic compounds. Classification of organic molecules by skeleton, functional 

groups, degree of saturation. Spatial structure of organic compounds. The basic principles of the 

modern nomenclature of the IUPAC. Nucleophilic substitution, elimination. Basic 

regularity.Alicycles, aromatic hydrocarbons, halogen derivatives of the aromatic ring, aromatic 

aldehydes and ketones, aromatic carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, 

aromatic amines, heterocycles with one heteroatom, polyheterocycles. 

As a result of studying the discipline the student will:: 

- understand the physical, chemical properties, methods of obtaining organic substances 

in laboratory and industrial conditions; 

- to use the acquired knowledge for identification of organic substances, explanation of 

mechanisms of reactions of various types; 

- select and analyze scientific literature on the topic, 

- collect the simplest devices,  

- plan an experiment on a given topic, 

- process and protect the results of the experiment 

.Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық химия 

Неорганическая, аналитическая химия 

Inorganic, analytical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 
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Органикалық химияның таңдаулы тараулары 

Избранные главы органической химии 

Selected chapters of organic chemistry 

Мақсаты: ациклдық органикалық қосылыстарды тереңдете зерттеу молекулалардың 

құрылысын изомерияны, реаакциялық қабілеттіліктің номенклатурасын, реакция 

механизмдерін және акциздік қосылыстардың рөлін егжей-тегжейлі қарастыру.). 

Пән келесі бөлімдерді оқуға бағытталған: алициклдер, хош иісті көмірсутектер, 

галогенөнімді хош иісті сақиналар, хош иісті альдегидтер мен кетондар, хош иісті карбон 

қышқылдары және олардың туындылары, нитро қосылыстары, хош иісті аминдер, бір 

гетероатомды гетероциклдер, полигетероциклдер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- молекулалардың құрамы тек көміртегі атомдары ғана емес, сонымен қатар басқа 

элементтердің атомдары, бес, алты гетероциклдер, сондай-ақ нуклеин қышқылдарының 

құрамына кіретін пиримидинді және пуринді негіздер кіретін циклдық жүйелердің алуан 

түрлілігін түсіну.; 

- циклдық қосылыстардың негізгі кластарының структуралық изомерлерін 

бейнелеу, оларға номенклатураның әртүрлі түрлері бойынша атаулар беру және заттың 

құрылымын атау бойынша анықтау; 

- механизмді ескере отырып, реакция жазу  

- реакция өнімдерін анықтаумен химиялық реакцияларды жүргізу шарттарын 

талдау,  

- берілген қасиеттері бар заттарды алу мақсатында химиялық экспериментті 

жоспарлау , 

- талдау нәтижелерін математикалық өңдеу және алынған эксперимент деректерін 

қорғау. 

 

Цель: углубленое изучение  ациклических органических соединений  более 

подробно рассмотреть  строение молекул изомерию, номенклатуру реаакционную 

способность, механизмы реакции и роль акциклических соединенй.). 

Дисциплина направлена на изучение  следующих разделов: алициклы, 

ароматические углеводороды, галогенопроизводные ароматического кольца, 

ароматические альдегиды и кетоны, ароматические карбоновые кислоты и их 

производные, нитросоединения, ароматические амины, гетероциклы с одним 

гетероатомом, полигетероциклы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать многообразие циклических систем, состав молекул которых входят не 

только углеродные атомы, но атомы других элементов, пятичленные, шестичленные 

гетероциклы, а также пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот; 

- изображать стурктурные изомеры основных классов циклических соединений, 

давать им названия по разным видам номенклатуры и определять структуру вещества по 

названию; 

- расписывать реакцию с учетом механизма  

-   анализировать  условия проведения химических реакций с определением 

продуктов реакции,  

-  планировать химический эксперимент с целью получения веществ с заданными 

свойствами свойств , 

- производить математическую обработку результатов анализа и защищать 

полученные данные эксперимента. 

 

Purpose: in-depth study of acyclic organic compounds to consider in more detail the 

structure of molecules isomerism, nomenclature reaaktsionnuyu ability, reaction mechanisms 

and the role of accyclic compounds.). 

The discipline is aimed at the study of the following sections: alicycles, aromatic 

hydrocarbons, halogen derivatives of the aromatic ring, aromatic aldehydes and ketones, 
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aromatic carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, aromatic amines, heterocycles 

with one heteroatom, polyheterocycles. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to understand the diversity of cyclic systems, the molecules of which include not only 

carbon atoms, but atoms of other elements, five-membered, six-membered heterocycles, as well 

as pyrimidine and purine bases, which are part of nucleic acids; 

- depict the structural isomers of the main classes of cyclic compounds, give them names 

for different types of nomenclature and determine the structure of the substance by name; 

- paint the reaction taking into account the mechanism  

- analyze the conditions of chemical reactions with the determination of reaction 

products,  

- plan a chemical experiment to obtain substances with specified properties. , 

- to make mathematical processing of results of the analysis and to protect the received 

data of experiment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия. 

Общая химия, теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic chemistry, organic and physical 

chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

Курстың мақсаты: омыртқасыз жануарлардың биосферадағы және адам өміріндегі 

маңызы, тіршілік әрекеті, шығу тегі, дамуы, таралуы, омыртқасыз жануарлардың алуан 

түрлілігі, морфо-биологиялық ерекшеліктері туралы кешенді ғылыми білімді 

қалыптастыру.  

Пән омыртқасыз жануарлардың көптүрлілігін, қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесуін, эволюциялық даму кезеңдерін, морфо-биоэкологиялық бейімделуді, 

тіршілік циклын талдауды, морфологияны, жануарлардың биоәртүрлілігін сақтауды 

зерттеуге бағытталған. Жануарлар эволюциясының негізгі заңдылықтары және 

жануарлардың негізгі топтарының филогениясы.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жануарлардың жіктелуін, жануарлардың әр түрін ұйымдастыру ерекшеліктерін, 

тіршілік ету үрдістерін, экологияны, дамуын және онтогенезін, таралуын, негізгі 

таксономиялық топтардың мәнін, жануарлардың ірі топтарын жүйелеуін, филогиясын 

түсіну. 

- өз бетінше морфологиялық зерттеулер жүргізу және ғылыми зоологиялық, 

экологиялық терминдерді игеру, 

- жануарлардың түрлерін өз бетінше анықтау ; 

- табиғи тіршілік ортасындағы жануарларды бақылау әдістемесін қолдану, 

- тірі организмдердің өмрілік  тізбегін, филогенезін, морфологиясы мен 

биоалуантүрлілігін талдау. 

. 

Цель курса: Сформировать у студентов комплексные научные знания о 

разнообразии беспозвоночных, морфо-биологических особенностях, жизнедеятельности, 

происхождении, развитии, распространении, значение беспозвоночных животных в 

биосфере и человеческой жизни.  

Дисциплина направлена на изучение  многообразия беспозвоночных животных, 

взаимодействия с окружающей средой, этапов эволюционного развития, морфо-
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биоэкологической адаптации, анализа жизненного цикла, морфологии, сохранение 

биоразнообразии животных. Основные закономерности эволюции животных и филогения 

основных групп животных.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать классификацию животных, особенности организации каждого типа 

животных, процессы жизнедеятельности, экологию; развитие и онтогенез, распределение, 

значение основных таксономических групп, систематику, филогению крупных групп 

животных. 

-  проводить самостоятельно морфологические исследования и освоить научные 

зоологические, экологические термины, 

- определять самостоятельно виды животных ; 

-применять методику наблюдения за животными в естественных средах обитания, 

-анализировать жизненный цикл животных, морфологию и биоразнообразие и 

филогенез  живых организмов. 

 

The purpose of the course: to Form students ' comprehensive scientific knowledge about 

the diversity of invertebrates, morpho-biological features, life, origin, development, distribution, 

value of invertebrates in the biosphere and human life.  

The discipline is aimed at studying the diversity of invertebrates, interaction with the 

environment, stages of evolutionary development, morpho-bioecological adaptation, life cycle 

analysis, morphology, preservation of animal biodiversity. The basic laws of animal evolution 

and phylogeny of the main groups of animals.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- to understand the classification of animals, features of the organization of each type of 

animals, life processes, ecology; development and ontogenesis, distribution, the value of the 

main taxonomic groups, systematics, phylogeny of large groups of animals. 

- conduct morphological studies independently and master scientific Zoological and 

ecological terms, 

- to define independently species of animals ; 

- apply methods of observation of animals in natural habitats, 

- analyze the life cycle of animals, morphology and biodiversity and phylogeny of living 

organisms. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Латын, зоология, ботаника курстары 

Латинский язык, школьный курс зоологии, ботаника 

Latin, school course of zoology, botany 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Адам және жануарлар физиологиясы 

Физиология человека и животных 

Human and animal physiology 

 

Жануарлар экологиясы 

Экология животных 

Animals ecology 

Курстың мақсаты: жануарлардың экологиялық топтарын, организмдердің 

экологиясын, Жануарлар экологиясының негізгі әдістерін, олардың организмдерге әсер 

ету заңдылықтары мен экологиялық факторларын зерттеу. 

Жануарлар экологиясы жануарлар ағзасы мен ортасының өзара әрекеттесуін, 

жануарлардың жекелеген түрлерінің популяцияларының ортасымен өзара әрекеттесуін 

және қалыптасу заңдылықтарын, тірі организмдердің (биогеоценоздардың ) көп тәрізді 

қоғамдастықтарының қалыптасу және қызмет ету заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. 

БиоСфера ресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғаудың ғылыми негіздерін құрудағы 

Жануарлар экологиясының рөлі 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 
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- биологиялық жүйелердің құрылымдық ифункционалды ұйымдастыру, 

гомеостатикалық реттеу механизмдері мен биологиялық объектілер ұйымдастыру 

принциптерін түсіну 

- ағзалардың анатомиясы мен физиологиясы негіздерін, өзін-өзі реттеу 

механизмдерін атайды;  

- тірі жүйелердің жағдайын бағалау үшін талдаудың негізгі физиологиялық 

әдістерін қолдану. 

 - биологиялық зерттеу әдістерін жүйелеу 

- тірі жүйелердің жағдайын бағалау. 

- алынған білім негізінде өзінің ғылыми және практикалық қызметін ұйымдастыру 

 

Цель курса: изучение экологических групп животных, экологии организмов, 

основных методов экологии животных, экологических факторов и закономерностей их 

действия на организмы. 

Экология животных направлена на изучение взаимодействия животного организма 

и среды, закономерностей формирования и взаимодействия со средой популяций 

отдельных видов животных, ) закономерностей формирования и функционирования 

многовидовых сообществ живых организмов (биогеоценозов). Роли экологии животных в 

создании научных основ рационального использования и охраны ресурсов биосферы 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать принципы структурной  ифункциональной организации биологических 

систем, организации биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции 

- называет основы анатомии и физиологии организмов, механизмы саморегуляции;  

-применять основные физиологические методы анализа для  оценки состояния 

живых систем. 

 - систематизировать методы биологических исследований 

-оценивать  состояния живых систем. 

-  на основе полученных знания организовывать свою научную и практическую 

деятельность. 

 

The purpose of the course: the study of ecological groups of animals, ecology of 

organisms, basic methods of animal ecology, environmental factors and patterns of their action 

on organisms. 

Animal ecology is aimed at studying the interaction of the animal organism and the 

environment, the laws of formation and interaction with the environment of populations of 

individual species of animals,) the laws of formation and functioning of multi-species 

communities of living organisms (biogeocenoses). The role of animal ecology in the creation of 

scientific foundations for the rational use and protection of biosphere resources 

As a result of studying the discipline the student must: 

- understand the principles of structural and functional organization of biological systems, 

organization of biological objects and mechanisms of homeostatic regulation 

- basic principles of anatomy and physiology of organisms, mechanisms of self-

regulation;  

- apply basic physiological methods of analysis to assess the state of living systems. 

 - to systematize methods of biological researches 

- assess the state of living systems. 

- on the basis of the acquired knowledge to organize their scientific and practical 

activities 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Зоология, ботаника  

Зоология, ботаника  

Zoology, botany 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 
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Эволюциялық ілім 

Эволюционное учение 

Evolutionary teaching 

Курстың мақсаты: тірі ағзаның эволюциясы туралы білімді кеңейту және 

тереңдету. Органикалық әлемнің дамуының негізгі кезеңдері туралы, әлемнің қазіргі 

табиғи картинасының құрамдас бөлігі болып табылатын негізгі биологиялық теориялар, 

идеялар мен қағидаттар туралы білімді меңгеру. 

Пән органикалық әлемнің тарихи дамуын зерттеуге бағытталған. Жер тарихы және 

оны зерттеу әдістері. Ч. Дарвиннің Эволюциясы. Және кезеңдерде өсімдіктер мен 

жануарлардың ароморфозы. Эволюцияның қарапайым факторлары. Микроэволюция. 

Көріну. Макроэволюция. Антропогенез. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- органикалық әлемнің даму алғышарттарын, органикалық әлемнің эволюциясын 

зерттеудегі ғалымдардың үлесін, эволюцияның қозғаушы күштерін түсіну, 

- табиғи іріктеу түрлерін атаңыз;  

- өмір сүруге қарсы күрес түрлерін, түр өлшемдерін, Харди - Вайнберг заңы, 

биогенетикалық заң; эволюцияның басты бағыттары, эволюцияның дәлелдері, макро-

және микроэволюциялық процестердің себептері мен механизмдері; 

- нақты биологиялық фактілер мен құбылыстарды талдау кезінде эволюциялық 

тәсілді қолдану; ; 

- уақыт пен кеңістікте өмір сүруді ұйымдастырудың түрлі деңгейлерінде 

биологиялық процестердің өту заңдылықтарын анықтау үшін арнайы биологиялық 

пәндердің мәліметтерін жалпылау және ұштастыру 

 

Цель курса: расширить и углубить знания о эволюции живого организма. Освоение 

знаний об основных этапах развития органического мира, об основных биологических 

теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной естественной 

картины мира. 

Дисциплина направлена  на изучение исторического развития органического мира. 

Истории Земли и методы ее изучения. Эволюции Ч.Дарвина. Развития жизни на Земле, 

ароморфоза растений и животных в эрах и периодах. Элементарные факторы эволюции. 

Микроэволюция. Видообразование. Макроэволюция. Антропогенез. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать предпосылки развития органического мира, вклад ученых в изучении 

эволюции органического мира, движущие силы эволюции, 

-называть формы естественного отбора;  

-анализировать формы борьбы за существование, критерии вида, закон Харди - 

Вайнберга, биогенетический закон; главные направления эволюция, доказательства 

эволюции, причины и механизмы макро- и микроэволюционных процессов; 

-использовать эволюционный подход при анализе конкретных биологических 

фактов и явлений; отличать приспособленности от естественного отбора; 

- обобщать и сопостовлять данные специальных биологических дисциплин для 

выявления закономерностей протекания биологических процессов на разных уровнях 

организации живого во времени и пространстве. 

 

The purpose of the course: to expand and deepen knowledge about the evolution of a 

living organism. Development of knowledge about the main stages of development of the 

organic world, the basic biological theories, ideas and principles that are part of the modern 

natural worldview. 

The discipline is aimed at studying the historical development of the organic world. 

History of the Earth and methods of its study. The Evolution Of Charles Darwin. Development 

of life on Earth, aromorphosis of plants and animals in eras and periods. Elementary factors of 

evolution. Microevolution. Speciation. Macroevolution. Anthropogenesis. 

As a result of studying the discipline the student will: 
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- to understand the prerequisites for the development of the organic world, the 

contribution of scientists in the study of the evolution of the organic world, the driving forces of 

evolution, 

- all forms of natural selection;  

- analyze forms of struggle for existence, criteria of species, hardy - Weinberg law, 

biogenetic law; main directions of evolution, evidence of evolution, causes and mechanisms of 

macro-and microevolutionary processes; 

- to use the evolutionary approach in the analysis of specific biological facts and 

phenomena; to distinguish fitness from natural selection; 

- to generalize and co-compile the 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 

Зоология, ботаника  

Зоология, ботаника  

Zoology, botany 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Оқытудағы инновациялық амалдар химия және биология  

Инновационные подходы в преподавании химии и биологии  

Innovative approaches in teaching chemistry and biology  
Пәннің мақсаты: химия және биология пәнін оқытудағы инновациялық әдістерді 

оқыту, оларды педагогикалық қызметте қолдану мақсатында негізгі инновациялық-

коммуникациялық әдістермен танысу  

Пән білім алушыларды білім беруді жаңғырту, білім берудің жаңартылған 

мазмұнының принциптерін енгізу, білім беру үдерісі субъектілерінің әлеуетін 

өзектендіру аясында инновациялық тәсілдер негізінде оқыту мен тәрбиелеудің 

мазмұнымен, әдістерімен, технологияларымен таныстыруға бағытталған. Пән өзіне 

кіреді: Денсаулық сақтау технологиялары; жобалық қызмет технологиялары; зерттеу 

қызметінің технологиясы; ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; жеке тұлғаға 

бағытталған технологиялар; мектепке дейінгі және тәрбиеші портфолиосы технологиясы; 

ойын технологиясы 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

 - химия мен биологияның негізгі концепцияларын түсіну, 

 - химия және биологияның негізгі заңдарын тұжырымдау 

-орта және жалпы білім берудің білім беру стандартын, білім берудің жаңартылған 

мазмұны бойынша орыс тілі бойынша бағдарламалар мен оқу-әдістемелік кешендерін; 

білім берудің жаңартылған мазмұны контекстінде орта және жалпы білім берудің "химия 

және биология" оқу пәндерінің мазмұнын білуін көрсету 

- "Химия және Биология" пәндері бойынша ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа 

мерзімді жоспарлауды құру, әрбір нақты кезеңде оқушыларды оқыту нәтижелерін 

анықтау дағдыларын меңгеру 

-жалпы білім беретін мектепте химия мен биологияны оқыту үдерісінде оқытудың 

интерактивті әдістерін біріктіру 

- "Химия және Биология" пәндері бойынша оқушылардың білімін қалыптастырып 

және жиынтық бағалауды ұйымдастыру;»; 

- жаңартылған мазмұн тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу 

 

Цель курса: изучение инновационных подхода в преподавании химии и биологии, 

ознакомление с основными инновационно-коммуникационными методами с целью их 

применения в педагогической деятельности  

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с содержанием, методами, 

технологиями обучения в химии и биологии на основе инновационных подходов 
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условиях  обновленного содержания образования. Дисциплина включает в себя: 

инновационные технологии; технологии проектной деятельности; технология 

исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии;  кейс -технологии;технологии с опрежающим 

заданием игровая технология 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 -понимать основные концепции химии и биологии, 

-называть и формулировать основные законы химии и биологии 

-демонстрировать знание образовательного стандарта среднего и общего 

образования, программы и учебно-методические комплексов по русскому языку по 

обновленному содержанию образования; содержания учебного предметов «химия и 

биология » среднего и общего образования в контексте обновленного содержания 

образования 

- обладать навыками составления долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

планирования по предметам «Химия и Биология», определения результатов обучения 

школьников на каждом конкретном этапе 

-интегрировать интерактивные методы обучения и преподавания в процессе 

обучения химии и биологии в общеобразовательной школе 

-организовывать формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предметам «Химия и Биология»; 

- разрабатывать задания формативного оценивания в соответствии с концепцией 

обновленного содержания образования 

-создавать коллобаративную среду для развития критического мышления учащихся 

при изучении химии и биологи путем использования различных способов 

интегрирования информации, повышения естественно-научной  грамотности школьников 

 

The purpose of the course is the study of innovative approaches in the teaching of 

chemistry and biology, introduction to the main innovative communication methods for their 

application in teaching. 

The discipline is aimed at familiarizing students with the content, methods, technologies 

of training and education on the basis of innovative approaches in the modernization of 

education, the introduction of the principles of the updated content of education, the 

actualization of the potential of the subjects of the educational process. The discipline includes: 

health-Saving technologies; technologies of project activity; technology of research activity; 

information and communication technologies; personality-oriented technologies; technology 

portfolio of preschool children and teacher; game technology 

As a result of studying the discipline the student must: 

- understand basic concepts of chemistry and biology, 

- call and formulate the basic laws of chemistry and biology 

-demonstrate knowledge of educational standards of secondary and General education, 

program and teaching materials in the Russian language according to the updated content of 

education; content of school subjects "chemistry and biology" secondary and General education 

in the context of the updated content of education 

- to have skills of drawing up long-term, medium-term and short-term planning on 

subjects "Chemistry and Biology", definition of results of training of school students at each 

concrete stage 

- integrate interactive methods of teaching and teaching in the process of teaching 

chemistry and biology in secondary school 

- organize formative and summative assessment of students ' knowledge in the subjects 

"Chemistry and Biology»; 

- develop tasks of formative assessment in accordance with the concept of the updated 

content of education 

- to create a collobarative environment for the development of critical thinking of students 

in the study of chemistry and biology through the use of various ways of integrating 

information, increasing the natural and scientific literacy of students 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп  химиясы,биологиясы бейорганикалық, органикалық химия 

Школьная  химия биология неорганическая и органическая химия 

School chemistry biology inorganic and organic chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биологияны,  химияны оқыту әдістемесі, биохимия, молекулалық биология  

Методика преподавания химии и  биологии, биохимия, молекулярная биология  

Methods of teaching  chmictri ,biology, biochemistry, molecular biology 

 

Жалпы генетика 

Общая  генетика 

General genetics 

Курстың / пәннің / юниттің атауы: пәннің коды: ТКЖ пәннің типі: Базалық, 

міндетті компонент оқу жылы: 1 оқу семестрі: 2 кредит саны: 3 KZ кредиті дәріс беруші: 

аға оқытушы курстың мақсаты: студенттерге тірі организмдер мысалында 

организмдердің тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігінің негізгі заңдылықтарын зерттеу 

негізінде классикалық және қазіргі заманғы генетика туралы теориялық білімді 

қалыптастыру, тұқым қуалаушылық ақпараттың берілу ерекшеліктерін анықтау, тірі 

организмдердің генетикалық қасиеттерін зерттеу әдістері және  

Пән генетика дамуының негізгі кезеңдерін зерттеуге бағытталған. Тұқым 

қуалаушылықтың цитологиялық негіздері. Тұқым қуалаушылық белгілері мен 

принциптері. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы. Нехромосомное 

мұрагерлік. Өзгергіштік, оны зерттеу әдістері. Геннің құрылымы мен функциялары. 

Тұқым қуалайтын ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдері. Онтогенездің 

генетикалық негіздері. Популяциялар генетикасы. Адам генетикасы. Селекцияның 

генетикалық негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент : 

- тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің материалдық негіздері туралы, тұқым 

қуалаушылық ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдері туралы, белгілердің 

тұқым қуалаушылық заңдылықтары, ағзалардың бағытталған өзгеру мүмкіндіктері мен 

жолдары туралы түсініктерді түсіну.  

- генетика білімін практикалық және зерттеу қызметінде қолдану. 

- генетикалық талдау жүргізу үшін тәжірибелерді жүзеге асыру,  

- генетика бойынша міндеттерді шешу 

- өз кәсіби қызметін жоспарлау 

 

Цель курса: Сформировать у студентов теоретические знания о классической и 

современной генетике на основе изучения основных закономерностей наследственности 

и изменчивости организмов на примере живых организмов, выяснения особенности 

передачи наследственной информации, методов исследования генетических свойств 

живых организмов и закрепление студентами теоретического материала в процессе 

анализа модельных генетических экспериментов, решения генетических задач разных 

уровней сложности по изучаемым разделам.  

Дисциплина направлена на изучение основных этапов развития генетики. 

Цитологических основ наследственности. Закономерности наследования признаков и 

принципы наследственности. Хромосомной теории наследственности. Нехромосомное 

наследование. Изменчивость, методы ее изучения. Структура и функции гена. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Генетические 

основы онтогенеза. Генетика популяций. Генетика человека. Генетические основы 

селекции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:: 

- понимать представление о материальных основах наследственности и 

изменчивости, о молекулярных механизмах реализации наследственной информации, 

закономерностях наследования признаков, возможностях и путях направленного 

изменения организмов.  

-применять знания генетики в практической и исследовательской деятельности. 
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- осуществлять опыты для проведения генетического анализа,  

- решать задачи по генетике 

- планировать собственную профессиональную деятелшьность. 

 

The purpose of the course: to Form students ' theoretical knowledge of classical and 

modern genetics based on the study of the basic laws of heredity and variability of organisms on 

the example of living organisms, to clarify the features of the transmission of hereditary 

information, methods of research of genetic properties of living organisms and consolidation of 

theoretical material by students in the analysis of model genetic experiments, solving genetic 

problems of different levels of complexity in the studied sections.  

The discipline is aimed at studying the main stages of genetics development. Cytological 

basis of heredity. Laws of inheritance of signs and principles of heredity. Chromosomal theory 

of heredity. Nonchromosomal inheritance. Variability, methods of its study. Structure and 

functions of the gene. Molecular mechanisms of hereditary information realization. Genetic 

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

As a result of studying the discipline the student must : 

- to understand the idea of the material foundations of heredity and variability, the 

molecular mechanisms of the implementation of hereditary information, patterns of inheritance 

of signs, opportunities and ways of directed changes in organisms.  

- apply knowledge of genetics in practical and research activities. 

- carry out experiments for genetic analysis,  

- solve problems in genetics 

- plan your own professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Зоология, ботаника 

Зоология, ботаника 

Zoology, botany 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Генетика селекция негіздерімен  

Генетика с основами селекции  

Genetics with bases of selection 

Пән генетика дамуының негізгі кезеңдерін зерттеуге бағытталған. Тұқым 

қуалаушылықтың цитологиялық негіздері. Тұқым қуалаушылық белгілері мен 

принциптері. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы. Нехромосомное 

мұрагерлік. Өзгергіштік, оны зерттеу әдістері. Геннің құрылымы мен функциялары. 

Тұқым қуалайтын ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдері. Онтогенездің 

генетикалық негіздері. Популяциялар генетикасы. Адам генетикасы. Селекцияның 

генетикалық негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент : 

- тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің материалдық негіздері туралы, тұқым 

қуалаушылық ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдері туралы, белгілердің 

тұқым қуалаушылық заңдылықтары, ағзалардың бағытталған өзгеру мүмкіндіктері мен 

жолдары туралы түсініктерді түсіну.  

- генетика білімін практикалық және зерттеу қызметінде қолдану. 

- генетикалық талдау жүргізу үшін тәжірибелерді жүзеге асыру,  

- генетика бойынша міндеттерді шешу 

- өз кәсіби қызметін жоспарлау 

 

Цель курса: Сформировать у студентов теоретические знания о классической и 

современной генетике  и селекции на основе изучения основных закономерностей 

наследственности и изменчивости организмов на примере живых организмов, выяснения 

особенности передачи наследственной информации, методов исследования генетических 
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свойств живых организмов и закрепление студентами теоретического материала в 

процессе анализа модельных генетических экспериментов, решения генетических задач 

разных уровней сложности по изучаемым разделам.  

Дисциплина направлена на изучение основных этапов развития генетики. 

Цитологических основ наследственности. Закономерности наследования признаков и 

принципы наследственности. Хромосомной теории наследственности. Нехромосомное 

наследование. Изменчивость, методы ее изучения. Структура и функции гена. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Генетические 

основы онтогенеза. Генетика популяций. Генетика человека. Генетические основы 

селекции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать представление о материальных основах наследственности и 

изменчивости, о молекулярных механизмах реализации наследственной информации, 

закономерностях наследования признаков, возможностях и путях направленного 

изменения организмов лежащих в основе селекции  

-применять знания генетики в практической и исследовательской деятельности. 

- осуществлять опыты для проведения генетического анализа,  

- решать задачи по генетике и селекции 

- планировать собственную профессиональную деятелшьность. 

 

The purpose of the course: to Form students ' theoretical knowledge of classical and 

modern genetics based on the study of the basic laws of heredity and variability of organisms on 

the example of living organisms, to clarify the features of the transmission of hereditary 

information, methods of research of genetic properties of living organisms and consolidation of 

theoretical material by students in the analysis of model genetic experiments, solving genetic 

problems of different levels of complexity in the studied sections.  

The discipline is aimed at studying the main stages of genetics development. Cytological 

basis of heredity. Laws of inheritance of signs and principles of heredity. Chromosomal theory 

of heredity. Nonchromosomal inheritance. Variability, methods of its study. Structure and 

functions of the gene. Molecular mechanisms of hereditary information realization. Genetic 

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

As a result of studying the discipline the student must : 

- to understand the idea of the material foundations of heredity and variability, the 

molecular mechanisms of the implementation of hereditary information, patterns of inheritance 

of signs, opportunities and ways of directed changes in organisms.  

- apply knowledge of genetics in practical and research activities. 

- carry out experiments for genetic analysis,  

- solve problems in genetics 

- plan your own professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Зоология, ботаника 

Зоология, ботаника 

Zoology, botany 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Химиялық технология 

Химическая  технология 

Chemical technology 

Мақсаты-студенттерді жаппай өнеркәсіптік өндіріске қолданылатын 

технологияның қорытынды есептерін шешу үшін химиялық, физикалық және 

технологиялық ғылымдар заңдылықтарын пайдаланудың жалпы әдістері мен 

тәсілдерімен, қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру және оның 

экономикасымен таныстыру. 
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Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:  

 Пән келесі бөлімдерді оқуға бағытталған: маңызды технологиялық ұғымдар мен 

анықтамалар. Материалдық және энергетикалық ағындардың қозғалыс схемалары. 

Рационалды өндірістік процеске қойылатын экономикалық, экологиялық талаптар. 

Технология үшін термодинамикалық және кинетикалық заңдылықтардың маңызы. 

Реакцияларды жылдамдату және баяулатудың технологиялық тәсілдері. Катализ. Энергия 

түрлері мен көздері. Шикізаттың негізгі түрлері мен ресурстары. Минералды шикізатты 

байыту. Суға қойылатын өнеркәсіптік және санитарлық талаптар. Отын туралы жалпы 

мәліметтер. Отынды өңдеу әдістері. Елдің энергетикалық теңгеріміндегі мұнайдың рөлі. 

Мұнай және мұнай өнімдерін өндіруге, тасымалдауға және өңдеуге байланысты 

экологиялық проблемалар және оларды шешу жолдары. Аммиак синтезі.  Азот 

қышқылын өндіру. Азот тыңайтқыштарын өндіру. Құрамында күкірт бар шикізаттың 

түрлері. Күкірт қышқылын өндіру.   Әртүрлі технологиялық процестердің экологиялық 

мәселелерін шешу жолдары. Қалдықсыз өндірісті құру шарттары. Өндіріс қалдықтарын 

сараптау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент тиіс: 

-технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық ұғымдарды; негізгі 

химиялық-технологиялық үрдістер мен әртүрлі жүйедегі реакторларды; маңызды 

химиялық өндірістерді, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-химиялық 

негіздерін; органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын атаңыз. 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеулерін құру; әртүрлі химиялық-

технологиялық процестерге сипаттама беру; технологиялық режимді таңдауда Химиялық 

кинетика заңдарын қолдану. 

- химиялық-технологиялық процестердің өнімділігімен, шығыс 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты 

есептеулер; 

- ерітінділерді дайындау, бастапқы заттардың қалқаларын және т. б. алу бойынша 

есептерді қамтитын зертханалық жұмыс бойынша есеп құрастыру., 

- анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді талдау. 

 

Цель-ознакомление студентов с общими методами и приемами использования 

закономерностей химических, физических и технологических наук для решения 

итоговых задач технологии применительно к массовому промышленному производству, с 

организацией современного промышленного производства и его экономикой. 

Дисциплина направлена на изучение  следующих разделов: важнейшие 

технологические понятия и определения. Схемы движения материальных и энергетических 

потоков. Экономические, экологические требования, предъявляемые к рациональному 

производственному процессу. Значение термодинамических и кинетических 

закономерностей для технологии. Технологические приемы ускорения и замедления 

реакций. Катализ. Виды и источники энергии. Основные виды и ресурсы сырья. 

Обогащение минерального сырья. Промышленные и санитарные требования к воде. 

Общие сведения о топливе. Методы переработки топлива. Роль нефти в энергетическом 

балансе страны. Экологические проблемы, связанные с добычей, транспортировкой и 

переработкой нефти и нефтепродуктов и пути их решения. Синтез аммиака.  

Производство  азотной кислоты. Производство азотных удобрений. Виды серосодержащего 

сырья. Производство серной   кислоты.   Пути   решения   экологических проблем 

различных технологических процессов. Условия создания безотходного Производства. 

Экспертиза отходов производства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- называть классификацию технологических процессов, основные технологические 

понятия; основные химико-технологические процессы и реакторы различных систем; 

важнейшие химические производства, физико-химические основы их осуществления в 

промышленности; технологию производства органических и неорганических веществ. 

- составлять уравнения материального и теплового балансов; давать 

характеристику различным химико-технологическим процессам; использовать законы 

химической кинетики при выборе технологического режима. 
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-расчеты, связанных с производительностью химико-технологических процессов, 

расходными  коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения; 

- составлять отчет по лабораторной работе, включающие расчеты по 

приготовлению растворов, взятию навесок исходных веществ и т.д., 

- анализировать справочную и научную литературу. 

 

The aim is to familiarize students with the General methods and techniques of using the 

laws of chemical, physical and technological Sciences to solve the final problems of technology 

in relation to mass industrial production, with the organization of modern industrial production 

and its economy. 

The content of the discipline includes the following sections:  

 The discipline is aimed at studying the following sections: the most important 

technological concepts and definitions. Schemes of movement of material and energy flows. 

Economic, environmental requirements for a rational production process. The importance of 

thermodynamic and kinetic laws for technology. Technological methods of acceleration and 

deceleration of reactions. Catalysis. Types and sources of energy. The main types and resources 

of raw materials. Enrichment of mineral raw materials. Industrial and sanitary water 

requirements. General information about fuel. Methods of fuel processing. The role of oil in the 

country's energy balance. Environmental problems associated with the production, 

transportation and processing of oil and petroleum products and their solutions. Ammonia 

synthesis.  Production of nitric acid. Nitrogen fertilizer production. Types of sulfur-containing 

raw materials. Production of sulfuric acid.   Ways of solving environmental problems of various 

technological processes. Conditions for the creation of waste-free Production. Examination of 

production waste. 

As a result of studying the discipline the student must: 

- to name classification of technological processes, the main technological concepts; the 

main chemical-technological processes and reactors of various systems; the most important 

chemical productions, physical and chemical bases of their implementation in the industry; 

technology of production of organic and inorganic substances. 

- to make the equations of material and thermal balances; to characterize various chemical 

and technological processes; to use the laws of chemical kinetics when choosing a technological 

regime. 

- calculations related to the performance of chemical processes, consumption coefficients, 

product yield and degree of transformation; 

- to make the report on laboratory work including calculations on preparation of 

solutions, taking of attachments of initial substances, etc., 

- analyze reference and scientific literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Химиялық өндіріс негіздері 

Основы химических произвоств 

Basics of chemical production 

Мақсаты-студенттерді жаппай өнеркәсіптік өндіріске қолданылатын 

технологияның қорытынды есептерін шешу үшін химиялық, физикалық және 

технологиялық ғылымдар заңдылықтарын пайдаланудың жалпы әдістері мен 

тәсілдерімен, қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру және оның 

экономикасымен таныстыру. 

Пән маңызды технологиялық ұғымдарды және анықтамаларды, материалдық және 

энергетикалық ағындардың қозғалыс сұлбаларын, экономикалық, экологиялық 
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талаптарды, рационалды өндірістік процеске қойылатын талаптарды зерттеуге 

бағытталған. технология үшін термодинамикалық және кинетикалық заңдылықтардың 

мәні. реакцияларды, катализді, энергия түрлері мен көздерін,шикізаттың негізгі түрлері 

мен ресурстарын,минералдық шикізатты байытудың технологиялық тәсілдерін,суға 

қойылатын өнеркәсіптік және санитарлық талаптарды, отын туралы жалпы мәліметтерді, 

отынды өңдеу әдістерін, елдің энергетикалық теңгеріміндегі мұнайдың рөлін, мұнай мен 

мұнай өнімдерін өндіруге, тасымалдауға және өңдеуге байланысты экологиялық 

проблемаларды және оларды шешу жолдарын. Аммиак синтезі.  Азот қышқылын өндіру. 

Азот тыңайтқыштарын өндіру. Түрлерін күкірт түзетін шикізат. Күкірт қышқылын 

өндіру.   Әртүрлі технологиялық процестердің экологиялық мәселелерін шешу жолдары. 

Қалдықсыз өндірісті құру шарттары. Өндіріс қалдықтарын сараптау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- технологиялық үрдістердің жіктелуін, негізгі технологиялық түсініктерді, негізгі 

химиялық-технологиялық үрдістерді және әртүрлі жүйедегі реакторларды түсіну; 

-маңызды химиялық өндірісті, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-

химиялық негіздерін, органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын 

атаңыз. 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеуін құру; 

- түрлі химиялық-технологиялық процестерге сипаттама беру; технологиялық 

режимді таңдауда химиялық кинетика заңдарын қолдану. 

- химиялық-технологиялық процестердің өнімділігімен, Шығыс 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты есептерді 

жүргізу. 

 

Цель-ознакомление студентов с общими методами и приемами использования 

закономерностей химических, физических и технологических наук для решения 

итоговых задач технологии применительно к массовому промышленному производству, с 

организацией современного промышленного производства и его экономикой. 

Дисциплина напралена на изучение важнейших технологических понятий и 

определений, схем движения материальных и энергетических потоков, экономических, 

экологических требований, предъявляемые к рациональному производственному процессу. 

значения термодинамических и кинетических закономерностей для технологии. 

технологических приемов  ускорения и замедления реакций, катализа, видов и 

источников энергии,основных видов и ресурсов сырья,обогащения минерального 

сырья,промышленных и санитарных требований к воде, общих сведений о топливе, 

методов  переработки топлива, роли нефти в энергетическом балансе страны, экологических 

проблем, связанные с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и 

нефтепродуктов и пути их решения. Синтеза аммиака.  Производства азотной кислоты. 

Производства азотных удобрений. Видов серосодержащего сырья. Производства серной   

кислоты.   Путей   решения   экологических проблем различных технологических 

процессов. Условий создания безотходного производства. Экспертизы отходов 

производства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать классификацию технологических процессов, основные технологические 

понятия; основные химико-технологические процессы и реакторы различных систем; 

-называть важнейшие химические производства, физико-химические основы их 

осуществления в промышленности; технологию производства органических и 

неорганических веществ. 

-  составлять уравнения материального и теплового балансов; 

- давать характеристику различным химико-технологическим процессам; 

использовать законы химической кинетики при выборе технологического режима. 

- проводить расчеты, связанные с производительностью химико-технологических 

процессов, расходными  коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения. 

 

The aim is to familiarize students with the General methods and techniques of using the 

laws of chemical, physical and technological Sciences to solve the final problems of technology 
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in relation to mass industrial production, with the organization of modern industrial production 

and its economy. 

The discipline is aimed at studying the most important technological concepts and 

definitions, schemes of movement of material and energy flows, economic and environmental 

requirements for a rational production process. values of thermodynamic and kinetic regularities 

for the technology. technological methods of acceleration and deceleration of reactions, 

catalysis, types and sources of energy, main types and resources of raw materials, enrichment of 

mineral raw materials, industrial and sanitary requirements for water, General information about 

fuel, methods of fuel processing, the role of oil in the energy balance of the country, 

environmental problems associated with the production, transportation and processing of oil and 

oil products and their solutions. Ammonia synthesis.  Nitric acid production. Nitrogen fertilizer 

production. Types of sulfur-containing raw materials. Production of sulfuric acid.   Ways of 

solving environmental problems of various technological processes. Conditions for the creation 

of waste-free production. Examination of production waste. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the classification of technological processes, basic technological concepts; 

basic chemical processes and reactors of various systems; 

- to name the most important chemical productions, physical and chemical bases of their 

realization in the industry; technology of production of organic and inorganic substances. 

- to make equations of material and thermal balances; 

- to characterize various chemical and technological processes; to use the laws of 

chemical kinetics when choosing a technological regime. 

- to carry out calculations related to the performance of chemical processes, consumption 

coefficients, product yield and degree of transformation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Биохимия 

Биохимия 

Biochemistry 

Курстың мақсаты: Биохимияның теориялық негіздерін оқып үйрену. 

Пән жануарлар организмдерінің құрамын және оларға заттар мен энергияның 

айналуын зерделеуге бағытталған. Және олардың өзара байланысы, жануарлар 

организмдерінің биохимиялық процестері. Биохимиялық объектілерді талдаудың негізгі 

әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тірі жүйелердің биохимиялық үрдістерін ұйымдастыру деңгейін түсіну;  

- Биохимияның теориялық негіздері мен әдістерін қолдану;  

биотехнологиялық процестердің табиғатын және биохимиялық механизмдерін 

зерттеу; 

- компьютерлік техниканы биохимиялық эксперименттерге қолдану.  

- ерітінділерді дайындау, бастапқы заттардың қалқаларын және т. б. алу бойынша 

есептерді қамтитын зертханалық жұмыс бойынша есеп құрастыру., 

- анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді талдауЦель курса: изучить 

теоретические основы биохимии. 

 

Дисциплина направлена на изучения : состава животных организмов и 

превращения в них веществ и энергии. Химического состава организмов, продуктов 

питания и их взаимосвязь,  биохимических процессов животных организмов. Основные 

методы анализа биохимических объектов. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать уровни организации биохимических процессов живых систем;  

- использовать методы и теоретические основы биохимии в целях  

изучения природы и биохимических механизмов биотехнологических процессов; 

- применять компьютерную технику  к биохимическим экспериментам.  

- составлять отчет по лабораторной работе, включающие расчеты по 

приготовлению растворов, взятию навесок исходных веществ и т.д., 

- анализировать справочную и научную литературу. 

 

The purpose of the course: to study the theoretical foundations of biochemistry. 

The discipline is aimed at studying: the composition of animal organisms and the 

transformation of substances and energy into them. Chemical composition of organisms, food 

and their interrelation, biochemical processes of animal organisms. Basic methods of analysis of 

biochemical objects. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the levels of organization of biochemical processes of living systems;  

- use the methods and theoretical foundations of biochemistry in order to  

studying the nature and biochemical mechanisms of biotechnological processes; 

- apply computer technology to biochemical experiments.  

- to make the report on laboratory work including calculations on preparation of 

solutions, taking of attachments of initial substances, etc., 

- analyze reference and scientific literature 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Аналитикалық химия, биология 

Аналитическая химия, биология 

Analytical chemistry, biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Mолекулалық биология 

Молекулярная биология 

Molecular biology 

Курстың мақсаты: теориялық молекулалық биологияның негіздерін оқып үйрену. 

Пән жануарлар организмдерінің молекулалық құрамын және оларға заттар мен 

энергияның айналуын зерделеуге бағытталған. организмдердің биохимиялық құрамы, 

азық-түлік және олардың өзара байланысы, жануарлар организмдерінің биохимиялық 

процестері. Биохимиялық объектілерді талдаудың негізгі әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тірі жүйелердің молекулалық және биохимиялық процестерін ұйымдастыру 

деңгейін түсіну;  

- биохимияның теориялық негіздері мен әдістерін қолдану, биотехнологиялық 

процестердің табиғатын және биохимиялық механизмдерін зерттеу; 

- компьютерлік техниканы биохимиялық эксперименттерге қолдану.  

- ерітінділерді дайындау, бастапқы заттардың қалқаларын және т. б. алу бойынша 

есептерді қамтитын зертханалық жұмыс бойынша есеп құрастыру., 

- анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді талдау. 

 

Цель курса: изучить основы теоретической молекулярной биологии. 

Дисциплина направлена на изучения :  молеклярного состава животных организмов 

и превращения в них веществ и энергии. биохимического состава организмов, продуктов 

питания и их взаимосвязь,  биохимических процессов животных организмов. Основные 

методы анализа биохимических объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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-понимать уровни организации  молекулярных и биохимических процессов живых 

систем;  

- использовать методы и теоретические основы биохимии в целях  

изучения природы и биохимических механизмов биотехнологических процессов; 

- применять компьютерную технику  к биохимическим экспериментам.  

- составлять отчет по лабораторной работе, включающие расчеты по 

приготовлению растворов, взятию навесок исходных веществ и т.д., 

- анализировать справочную и научную литературу. 

 

The purpose of the course: to study the basics of theoretical molecular biology. 

The discipline is aimed at studying: the molecular composition of animal organisms and 

the transformation of substances and energy into them. biochemical composition of organisms, 

food and their interrelation, biochemical processes of animal organisms. Basic methods of 

analysis of biochemical objects. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the levels of organization of molecular and biochemical processes of living 

systems,  

- use the methods and theoretical foundations of biochemistry in order to  

studying the nature and biochemical mechanisms of biotechnological processes, 

- apply computer technology to biochemical experiments.  

- to make the report on laboratory work including calculations on preparation of 

solutions, taking of attachments of initial substances, etc., 

- analyze reference and scientific literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Аналитикалық химия, биология 

Аналитическая химия, биология 

Analytical chemistry, biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Өсімдіктер физиологиясы  

Физиология растений  

Plant physiology 

Курстың мақсаты: студенттерді өс 

імдік организміндегі физиологиялық-биохимиялық үрдістер туралы заманауи және 

қолданбалы ұғымдармен, реттеу механизмдерімен және тірі организмдердің қоршаған 

ортамен қарым-қатынасының негізгі заңдылықтарымен таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: физиологияның негізгі ұғымдары мен терминдері ; 

құрылымы мен метаболизмінің ерекшеліктері; өсімдіктердің синтетикалық қабілеті; 

өсімдік жасушасының физиологиясы, пластидтердің және митохондрийдің пайда 

болуының симбиотикалық теориясы. Фотосинтез. 

Оқу нәтижесінде студент:  

- өсімдіктер ағзасының негізгі функциялары, физиологиялық үрдістер мен олардың 

қоршаған ортамен байланысы туралы;;  

- өсімдіктерді физиологиялық талдаудың принциптері мен әдістерін атаңыз; 

- өсімдіктермен тәжірибе жүргізу;  

- су алмасу, фотосинтез, тыныс алудың негізгі көрсеткіштерін есептеу бойынша 

курстың негізгі тақырыптары бойынша есептерді шешу;  

- алынған білімді тәжірибеде қолдану.  

- тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара қарым-қатынас процесін моделдеу. 

 

Цель курса:  ознакомить студентов с современными и прикладными 

представлениями о физиолого-биохимических процессах в растительном организме, 
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механизмами регуляции и основными закономерностями взаимоотношений живых 

организмов с окружающей средой. 

Краткое содержание курса: основные понятия и термины физиологии ; особенности 

структуры и метаболизма; синтетические способности растений; физиология 

растительной клетки, симбиотическая теорию происхождения пластид и митохондрий. 

Фотосинтез. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать: об основных функциях растительного организма, проходящие в них 

физиологические процессы и их связь с окружающей средой;  

- называть принципы и методы физиологического анализа растений; 

- проводить эксперимент с растениями;  

-решать задачи по основным темам курса по вычислению основных показателей 

водообмена, фотосинтеза, дыхания;  

- использовать полученными знаниями в практике.  

-моделировать процесс взаимоотнощений живых организмов с окружающей средой 

 

The purpose of the course: to acquaint students with modern and applied ideas about 

physiological and biochemical processes in the plant organism, the mechanisms of regulation 

and the basic laws of the relationship of living organisms with the environment. 

Summary of the course: basic concepts and terms of physiology; features of structure and 

metabolism; synthetic abilities of plants; physiology of plant cells, symbiotic theory of origin of 

plastids and mitochondria. Photosynthesis. 

As a result of the training the student must:  

- to understand: about the main functions of the plant organism, the physiological 

processes taking place in them and their relationship with the environment;  

- basic principles and methods of physiological analysis of plants; 

- conduct an experiment with plants;  

- solve problems on the main topics of the course on the calculation of the main indicators 

of water exchange, photosynthesis, respiration;  

- use the acquired knowledge in practice.  

- simulate the process of relationship of living organisms with the environment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Органикалық, коллоидтық, физикалық химия. 

Органическая, коллоидная, физическая химия. 

Organic, colloidal, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биохимия, молекулалық биология. 

Биохимия, молекулярная биология. 

Biochemistry, molecular biology. 

 

Геоботаника 

Геоботаника 

Geobotany 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттердің қоршаған ортаға жауапты ұқыпты қарым-

қатынасын қалыптастыру және өсімдік қоғамдастықтары (фитоценоздар) мен мекендеу 

ортасы, құрылысы, өмірі, фитоценоздардың кеңістіктік орналасуы және олардың жіктелуі 

арасындағы қарым-қатынастың негізгі заңдылықтарымен жан-жақты танысу. Өсімдік 

қабатын анықтаушы және зерттеу әдістері бойынша өсімдіктерді анықтау әдістемесімен 

танысу. 

Пән геоботаниканы зерттеуге бағытталған. Геоботаниканың (фитоценология) 

өсімдік қоғамдастықтары туралы ғылым ретінде қалыптасуы. Антикалық кезеңдегі 

(Феофраст, Аристотель) және кейінгі ортағасырлық ойшылдардың өсімдік 

қоғамдастықтары туралы мәліметтер. Өсімдік жамылғысы туралы XVI-XVIII ғғ. 

ботаниктердің мәліметтері. Қайта өрлеу дәуіріндегі ұлы географиялық ашылулар. XIX 

ғасырдың соңында және XX ғасырда фитоценологияның дамуы. Геоботаниканы анықтау. 
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Геоботаниканың (фитоценология) басқа ғылымдармен байланысы. Геоботаника 

әдістемесі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- фитоценоздардың құрылымы мен құрылымының ерекшеліктерін түсіну;  

- фитоценоз мен ортаның қарым-қатынасын көрсету,фитоценоздағы биологиялық 

үрдістер, фитоценоздағы өсімдіктер арасындағы қарым-қатынастар; фитоценоз және 

жалпы биоценоз өміріндегі жануарлар мен адамның рөлі, фитоценоздың флористикалық 

құрамы, түрлер популяциясының рөлі, фитоценоз өміріндегі тіршілік формалары мен 

синузия; 

- геоботаникалық әдістерді тәжірибеде қолдану;  

- өсімдіктерді өз бетінше анықтау;  

- ормандардың, шалғындардың, батпақтардың өсімдіктер түрлерінің анықтамалық 

гербарийін жинау; 

- өсімдік қоғамдастығына жан-жақты талдау жасай білу; 

- өсімдіктің геоботаникалық сипаттамасын жасау; зерттеу материалдарын 

практикалық мақсатта пайдалану үшін құнды, нақты қорытындылар мен қорытындылар 

беру;  

- практикалық және ғылыми-зерттеу қызметінде алынған теориялық білімдер мен 

зертханалық дағдыларды қолдану 

 

Цель изучения  дисциплины: формирование ответственного бережного отношения 

студентов к окружающей среде и всестороннее ознакомление с основными 

закономерностями взаимосвязи в отношениях между растительными сообществами 

(фитоценозами) и средой обитания, строением, жизни, пространственном размещении 

фитоценозов и их классификации. Ознакомление с методикой определения растений по 

определителю и методами изучения растительного покрова. 

Дисциплина направлена на изучение геоботаники. Становление геоботаники 

(фитоценологии) как науки о растительных сообществах. Сведения о растительных 

сообществах мыслителей античного периода (Феофраст, Аристотель) и позднего 

средневековья. Сведения ботаников XVI-XVIII вв. о растительном покрове. Великие 

географические открытия в эпоху Возрождения. Развитие фитоценологии в конце XIX 

века и в XX веке. Определение геоботаники. Связь геоботаники (фитоценологии) с 

другими науками. Методология геоботаники. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать особенности строения, структуры фитоценозов и об его составе;  

-показывать  взаимоотношения фитоценоза и среды;о биологических процессах в 

фитоценозах; о взаимоотношениях между растениями в фитоценозе; о роли животных, 

человека в жизни фитоценозов и биоценозов в целом; о флористическом составе 

фитоценоза, роли популяции видов, жизненных форм и синузий в жизни фитоценоза; 

- применять геоботанические методы на практике;  

-самостоятельно определять растения;  

-собирать справочный гербарий видов растений лесов, лугов, болот; 

- умело проводить всесторонний анализ растительного сообщества; 

- делать геоботанические описания растительности; давать ценные, конкретные 

заключения и выводы по материалам исследования для использования их в практических 

целях;  

-применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки  в 

практической  и научно-исследовательской деятельности 

 

The purpose of the discipline: the formation of responsible careful attitude of students to 

the environment and comprehensive acquaintance with the basic laws of the relationship 

between plant communities (phytocenoses) and the environment, structure, life, spatial 

placement of phytocenoses and their classification. Familiarization with the method of 

determining plants by the determinant and methods of studying the vegetation cover. 

The discipline focuses on the study of geobotany. Formation of geobotany 

(phytocenology) as a science of plant communities. Information about the plant communities of 
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thinkers of the ancient period (Theophrastus, Aristotle) and the late middle ages. The attention 

of the botanists of the XVI-XVIII centuries. on the vegetative cover. Great geographical 

discoveries in the Renaissance. The development of phytocenology at the end of the XIX 

century and in the XX century. Definition of geobotany. Connection of geobotany 

(phytocenology) with other Sciences. The methodology of geobotany. 

As a result of the training the student must: 

- understand the features of the structure, structure of phytocenoses and its composition;  

-to show the relationship between phytocenosis and environment;biological processes in 

plant communities; the relationship between the plants in phytocenosis; on the role of animals, 

human life of phytocenosis and biocenosis in General; on the floristic composition of 

phytocenosis, the role of populations of species, life forms and our in the life of the 

phytocenosis; 

- apply geobotanical methods in practice;  

- self-identify plants;  

- collect reference herbarium of plant species of forests, meadows, swamps; 

- skillfully conduct a comprehensive analysis of the plant community; 

- to make geobotanical descriptions of vegetation; to give valuable, concrete conclusions 

and conclusions on materials of research for their use in the practical purposes;  

- apply the obtained theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Органикалық, коллоидтық, физикалық химия. 

Органическая, коллоидная, физическая химия. 

Organic, colloidal, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биохимия, молекулалық биология. 

Биохимия, молекулярная биология. 

Biochemistry, molecular biology. 

 

Адам және жануарлар физиологиясы және анатомиясы 

Физиология и анатомия человека и животных 

Physiology and anatomy of humans and animals 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді өсімдіктер мен жануарлар организміндегі 

физиологиялық-биохимиялық үрдістер туралы қазіргі және қолданбалы түсініктермен, 

реттеу механизмдерімен және тірі организмдердің қоршаған ортамен қарым-

қатынасының негізгі заңдылықтарымен таныстыру. 

Пән : орта түсініктерін және ағзаның функционалдық белсенділігін зерттеуге 

бағытталған. Цитофизиология. Электрофизиология. Қоздыратын тіндердің 

физиологиясы. Нерв жүйесінің физиологиясы және ВНД. Жүйке жүйесінің жалпы 

физиологиясы. Частнойфизиологии жүйке жүйесі. Анализаторлардың жоғары жүйке 

қызметі. Ішкі органдардың негізгі жүйелерінің физиологиясы. Қанайналым жүйелері. 

Тыныс алу жүйесі. Ас қорыту жүйесі. Несеп шығару жүйесін өткенде пайдаланылады. 

Зат алмасу. Тірек-қимыл жүйелері. Тері физиологиясы. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- гомеостатикалық реттеу механизмдері мен биологиялық объектілердің 

құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру принциптерін түсіну;  

- биологиялық объектілермен жұмыс істеудің заманауи экспериментальды әдістерін 

интерпретациялау 

- тірі жүйелердің жағдайын талдау мен бағалаудың негізгі физиологиялық әдістерін 

қолдану; 

- тірі жүйелердің жағдайын талдау және бағалау; 

- заманауи аспаптарда жұмыс істеу. 

- орындалған жұмыстардың нәтижелерін сауатты ұсыну және қорғау 

 

Цель изучения  дисциплины: ознакомить студентов с современными и 

прикладными представлениями о физиолого-биохимических процессах в растительном и 



53 

 

животном организме, механизмами регуляции и основными закономерностями 

взаимоотношений живых организмов с окружающей средой. 

Дисциплина направлена на изучение : понятий среды и функциональной 

активности организма. Цитофизиологии. Электрофизиологии. Физиологии возбудимых 

тканей. Физиологии нервной системы и ВНД. Общей физиологии нервной системы. 

Частнойфизиологии нервной системы. Высшей нервная деятельности Анализаторов. 

Физиологив основных систем внутренних органов. Системы кровообращения. 

Дыхательной системы. Пищеварительной системы. Выделительной системы. Обмена 

веществ. Опорно-двигательная системы. Физиологии кожи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать принципы структурной и функциональной организации биологических 

объектов и механизмов гомеостатической регуляции;  

- интерпретировать современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами 

- применять основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых 

систем; 

-анализировать и оценивать состояния живых систем; 

-работать на современных приборах. 

-  грамотно представлять и защищать результаты выполненных работ 

 

The purpose of the discipline: to acquaint students with modern and applied ideas about 

the physiological and biochemical processes in the plant and animal organism, the mechanisms 

of regulation and the basic laws of the relationship of living organisms with the environment. 

The discipline is aimed at studying: the concepts of environment and functional activity 

of the organism. Cytophysiology. Electrophysiologies. Physiology of excitable tissues. 

Physiology of the nervous system and GNI. General physiology of the nervous system. 

Particular physiology of the nervous system. Higher nervous activity of Analyzers. Physiology 

of the main systems of internal organs. Circulatory system. Respiratory system. Digestive 

system. Excretory system. Metabolism. Of the musculoskeletal system. Physiology of the skin. 

As a result of the training the student must: 

-understand the principles of structural and functional organization of biological objects 

and mechanisms of homeostatic regulation;  

-to interpret modern experimental methods of work with biological objects 

- apply basic physiological methods of analysis and evaluation of living systems;; 

- analyze and evaluate the state of living systems; 

- work on modern devices. 

 - competently represent and protect the results of the work performed 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Органикалық, коллоидтық, физикалық химия. 

Органическая, коллоидная, физическая химия. 

Organic, colloidal, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биохимия, молекулалық биология. 

Биохимия, молекулярная биология. 

Biochemistry, molecular biology. 

 

Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of school development 

"Оқушылардың даму физиологиясы" пәнінің мақсаты-болашақ педагогқа балалар 

мен жасөспірімдер ағзасының анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, оның қоршаған 

ортамен қарым-қатынасы туралы қазіргі заманғы мәліметтер беру, оқушылардың 

денсаулығын сақтау және нығайту негізінде жатқан заңдылықтар туралы білімдермен 

қаруландыру, олардың оқу іс-әрекетінің әр түрлерінде жоғары жұмысқа қабілеттілігін 

қолдау.  
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Пән келесі білімді қалыптастыруға бағытталған: мектеп жасындағы балалардың 

өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары, жүйке жүйесінің даму физиологиясы, жоғары 

нерв қызметін қалыптастыру және оның баланың даму процесінде қалыптасуы; 

сенсорлық жүйелердің даму ерекшеліктері; эндокриндік жүйенің дамуы, қазіргі жағдайда 

балалар мен жасөспірімдердің жыныстық дамуы мен тәрбиесі; тірек-қимыл аппаратының 

дамуы; ас қорыту мүшелерінің даму ерекшеліктері, зат және энергия алмасуының 

физиологиялық ерекшеліктері; қан мен жүрек-қантамыр жүйесінің жас ерекшеліктері.; 

тыныс алу жүйесін дамыту; оқушылардың денсаулығын сақтау негіздері, салауатты өмір 

салты ережелеріне баулу. 

Оқу нәтижесінде студент: 

- мектеп жасындағы балалардың өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтарын; жүйке 

жүйесінің даму физиологиясын, жоғары жүйке қызметінің қалыптасуын және баланың 

даму процесінде оның қалыптасуын түсіну.; 

-сенсорлық жүйелердің даму ерекшеліктерін, эндокриндік жүйенің дамуын, қазіргі 

жағдайда балалар мен жасөспірімдерді жыныстық дамыту мен тәрбиелеуді; тірек-қимыл 

аппаратының дамуын; ас қорыту мүшелерінің даму ерекшеліктерін, зат және энергия 

алмасудың физиологиялық ерекшеліктерін; қан мен жүрек-қан тамырлары жүйесінің жас 

ерекшеліктерін; тыныс алу жүйесінің дамуын; оқушылардың денсаулығын сақтау 

негіздерін, салауатты өмір салты ережелеріне баулу. 

- өзінің интеллектуалдық дамуы, мәдени деңгейін, кәсіби құзыреттілігін арттыру, өз 

денсаулығын сақтау, адамгершілік және физикалық өзін-өзі жетілдіру үшін таным, оқыту 

және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын қолдану; 

-ғылыми негізде әртүрлі жастағы балалармен оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруды, денсаулықты қорғау, дене шынықтыру және еңбек тәрбиесі бойынша 

жұмысқа белсенді қатысуды жүзеге асырады. 

- оқушылардың өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, өзін-өзі талдау, 

рефлексия 

 

Цель дисциплины «Физиология развития школьников» состоит в том, чтобы дать 

будущему педагогу современные сведения о анатомо-физиологических особенностях 

организма детей и подростков, его взаимоотношениях с окружающей средой, вооружить 

знаниями о закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья 

школьников, поддержания их высокой работоспособности при различных видах учебной 

деятельности.  

Дисциплина направлена на  формирование следующих знаний: общие 

закономерности роста и развития детей школьного возраста, физиологию развития 

нервной системы, формирование высшей нервной деятельности и ее становление в 

процессе развития ребенка; особенности развития сенсорных систем; развитие 

эндокринной системы, полового развития и воспитания детей и подростков в 

современных условиях; развитие опорно-двигательного аппарата; особенности развития 

органов пищеварения, физиологические особенности обмена веществ и энергии; 

возрастные особенности крови и сердечно-сосудистой системы; развитие системы 

дыхания; основы охраны здоровья школьников, приобщения к правилам здорового 

образа жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать общие закономерности роста и развития детей школьного возраста; 

физиологию развития нервной системы, формирование высшей нервной деятельности и 

ее становление в процессе развития ребенка; 

-  называть  особенности развития сенсорных систем, развитие эндокринной 

системы, полового развития и воспитания детей и подростков в современных условиях; 

развитие опорно-двигательного аппарата; особенности развития органов пищеварения, 

физиологические особенности обмена веществ и энергии; возрастные особенности крови 

и сердечно-сосудистой системы; развитие системы дыхания; основы охраны здоровья 

школьников, приобщения к правилам здорового образа жизни. 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
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компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

- осуществлять организацию на научной основе процесса учебно-воспитательной 

работы с детьми разного возраста, активного участия в работе по охране здоровья, 

физическому и трудовому воспитанию. 

- развивать у учащихся уверенность в себе, ответственность, самоанализ, 

рефлексию. 

 

The purpose of discipline "Physical development of pupils" is to give future teachers 

current information about the anatomic-physiological features of organism of children and 

adolescents, its relationship with the environment, to provide knowledge about the patterns 

underlying the preservation and strengthening of schoolchildren health, maintaining their high 

efficiency in different types of learning activities.  

The discipline is aimed at the formation of the following knowledge: General patterns of 

growth and development of school-age children, the physiology of the nervous system, the 

formation of higher nervous activity and its formation in the process of child development; 

features of the development of sensory systems; development of the endocrine system, sexual 

development and education of children and adolescents in modern conditions; development of 

the musculoskeletal system; features of the development of digestive organs, physiological 

features of metabolism and energy; age-related features of blood and cardiovascular system; 

development of the respiratory system; fundamentals of health care of schoolchildren, 

familiarization with the rules of a healthy lifestyle. 

As a result of the training the student must: 

- to understand the General laws of growth and development of children of school age; 

physiology of development of nervous system, formation of the higher nervous activity and its 

formation in the course of development of the child; 

- the main features of the development of sensory systems, the development of the 

endocrine system, sexual development and education of children and adolescents in modern 

conditions; the development of the musculoskeletal system; features of the development of the 

digestive system, physiological characteristics of metabolism and energy; age-related features of 

the blood and cardiovascular system; the development of the respiratory system; the basics of 

- to apply methods and means of knowledge, training and self-control for the intellectual 

development, increase of cultural level, professional competence, preservation of the health, 

moral and physical self-improvement; 

- to carry out the organization on a scientific basis of process of educational work with 

children of different age, active participation in work on health protection, physical and labor 

education. 

- develop students ' self-confidence, responsibility, introspection, reflection 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Органикалық, коллоидтық, физикалық химия. 

Органическая, коллоидная, физическая химия. 

Organic, colloidal, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биохимия, молекулалық биология. 

Биохимия, молекулярная биология. 

Biochemistry, molecular biology. 

 

Химиядан күрделендірілген есептер шығару 

Решения усложненных задач по химии   

Solutions of complicated problems in chemistry 

Мақсаты: күрделі химиялық есептерді шешуге әдістемелік талаптар беру. 

Химиялық есепке талдау жүргізу. Күрделенген химиялық есептерді шешу тәсілдері. 

Химия сабақтарында және олимпиадаларға дайындық кезінде есептерді қолдану 

әдістемесі. Есептерді шешу кезінде пәнаралық ақпаратты қолдану.  
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Пән химия курсының есептік есептерінің жіктелуі мен орнын, курстың 

Бағдарламасында қарастырылған есептердің негізгі түрлерін шешу әдістемесін, күрделі 

есептер мен эксперименталды есептерді шешу әдістемесін зерттеуге бағытталған. 

Оқу нәтижесінде студент: 

- химиялық есептерді шешуге және ресімдеуге қойылатын жалпы әдістемелік 

талаптарды түсіну ,  

- тапсырмаларды шешу кезінде пәнаралық білімді қолдану 

- әртүрлі түрдегі есептерді шешу тәсілдері бойынша есептерді жіктеу, 

 -  есептерді шешу тәсілдерін таңдау мақсатында химиялық есептерді талдау, 

- жоғары күрделіктегі тапсырмалар мен жаттығуларды шешу жағдайларын жасау 

және рәсімдеу. 

 

Цель: дать методические требования к решению усложненных химических задач. 

Провести анализ химической задачи. Способы решения усложненных химических задач. 

Методика использования задач на уроках химии и при подготовке к олимпиадам. 

Использование межпредметной информации при решении задач.  

Дисциплина направлена на изучение  системы, классификации и места расчетных 

задач курсе химии,   методики решения основных типов задач, предусмотренных 

программой курса, методики решения усложненных задач и экспериментальных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать общие методические требования к решению и оформлению химических 

задач ,  

-использовать межпредметные знания при решении задач 

-классифицирова задачи по способам решения задач разных типов, 

 -ализировать химические задачи с цель подбора способов решения задач, 

- составлять условия и оформлять решения задач и упражнений повышенной 

сложности 

 

Purpose: to give methodological requirements for solving complex chemical problems. 

To analyze the chemical problem. Methods for solving complicated chemical problems. 

Methods of using problems in chemistry lessons and in preparation for the Olympics. The use of 

interdisciplinary information in solving problems.  

The discipline is aimed at studying the classification and place of computational problems 

of the course of chemistry, methods of solving the main types of problems provided by the 

course program, methods of solving complex problems and experimental problems. 

As a result of the training the student must: 

- understand the General methodological requirements for the solution and design of 

chemical problems ,  

- use interdisciplinary knowledge in solving problems 

- classify tasks by methods of solving problems of different types, 

 - analyze chemical problems in order to select ways to solve problems, 

- create conditions and design solutions to problems and exercises of increased 

complexity 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия. 

Общая химия, теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic chemistry, organic, physical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Кәсіптік (педогогикалық) іс – тәжірибе 

Профессиональная (педагогическая) практика. 

Professional (pedagogical) practice. 
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Химиядан есеп шығару әдістемесі 

Методика решение задач по химии 

Methods of solving problems in chemistry 

Мақсаты: жалпы химия бойынша есептерді шешуге жалпы әдістемелік талаптар 

беру. Жалпы химия бойынша есептерге талдау жүргізу. Есептерді шешу тәсілдері. 

Сабақта есептерді қолдану әдістемесі. Есептерді шешу кезінде пәнаралық ақпаратты 

қолдану. Жоғары күрделілік және химиялық олимпиадалар есептерін шешуге оқыту 

әдістемесі. 

Пәнде: жалпы химия курсындағы есептік есептердің жіктелуі мен орны, жалпы 

курстың Бағдарламасында қарастырылған негізгі есептердің шешімін қарастырады; 

күрделі және эксперименталды есептерді шешу әдістемесі келтірілген.  

Оқу нәтижесінде студент: 

- жалпы химия бойынша есептерді шешуге және ресімдеуге қойылатын жалпы 

әдістемелік талаптарды түсіну 

- есептерді талдау, тапсырмаларды шешу кезінде пәнаралық білімді қолдану 

 - әртүрлі түрдегі есептерді шешудің әртүрлі тәсілдерін қолдану, өз бетінше жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру 

- оқушыларды химиялық есептерді шешуге үйрету үшін мультимедиялық 

құралдарды қолдану; 

- жоғары күрделіктегі тапсырмалар мен жаттығуларды шешу жағдайларын жасау 

және рәсімдеу. 

 

Цель: дать общие методические требования к решению задач по общей химии. 

Провести анализ задач по общей химии. Способы решения  задач. Методика 

использования задач на занятиях. Использование межпредметной информации при 

решении задач. Методика обучения решению задач повышенной сложности и 

химических олимпиад. 

 Дисциплина направлена на формирование знаний по классификации и 

местарасчетных задач в курсе общей  химии, рассматривает решение основных типов 

задач, предусмотренных программой курса общей; приведена методика решения 

усложненных и экспериментальных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать общие методические требования к решению и оформлению задач  по 

общей химии 

-анализировать задачи, использовать межпредметные знания при решении задач 

 -применять различные способы решения задач разных типов, овладение навыком 

самостоятельной работы 

- использовать мультимедийные средства для обучения учащихся решению 

химических задач; 

- составлять условия и оформлять решения задач и упражнений повышенной 

сложности; 

 

Purpose: to give General methodological requirements for solving problems in General 

chemistry. To analyze problems in General chemistry. Ways to solve problems. Methods of 

using tasks in the classroom. The use of interdisciplinary information in solving problems. 

Teaching methods for solving problems of increased complexity and chemical Olympiads. 

The discipline contains: classification and place of calculation problems in the course of 

General chemistry, considers the solution of the main types of problems provided by the 

program of the course of General; the method of solving complicated and experimental 

problems is given. 

As a result of the training the student must: 

- understand the General methodological requirements for the solution and design of 

problems in General chemistry 

- analyze problems, use interdisciplinary knowledge in solving problems 

 - apply different ways of solving problems of different types, mastering the skill of 

independent work 
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- use multimedia tools to teach students to solve chemical problems; 

- create conditions and design solutions to problems and exercises of increased 

complexity; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия. 

Общая химия, теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic chemistry, organic, physical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіптік (педогогикалық) іс – тәжірибе 

Профессиональная (педагогическая) практика. 

Professional (pedagogical) practice. 

 

Цитология және гистология 

Цитология и гистология 

Cytology and histology 

Пәннің мақсаты-студенттердің жасушалық биология саласындағы фундаменталды 

білімдері мен құзыреттіліктерін қалыптастыру, жасушалардың әртүрлі типтерінің 

құрылысы мен қызмет етуін талдауда жүйелі тәсілдемені меңгеру, олардың жасушалық 

компоненттерінің ағзалардың қалыпты және патология кезіндегі тіршілік әрекетін 

бағалауда. 

Пән клетканың тарихы мен әдістерін, клеткалық теорияның негіздерін, клетканың 

құрылымдық компоненттерін, жасушаның құрылысы, химиялық ұйымы мен 

физиологиялық функциялары мен жасушалар ішіндегі құрылымдардың арасындағы өзара 

байланысын, клеткалық циклдің сипаттамасын және клетканың - митоз бен мейоздың 

бөліну үрдістерін, олардың қалыпты ағымы мен патологиясын, гене және генетикалық 

код туралы ұғымды, ақуыз биосинтезінің сипаттамасын, клетканың энергиямен 

қамтамасыз ету жүйесін, өсімдіктер жасушаларындағы Фотосинтездің сипаттамаларын, 

клеткалардың көбеюін реттеу принциптерін, клетканың; цитодиферлеудің молекулалық-

генетикалық негіздерінің қалыпты және патологияда, жасушалық өлім түрінде (апоптоз 

және некроз). 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

- жасушаны зерттеу тарихы мен әдістерін түсіну,  

- жасушалық теория негіздерін атаңыз; 

 "in vivo" және "in vitro" құрылымы мен қызметін талдауға әдістемелік тәсілдер мен 

заманауи жасушалық биологияның жетістіктері туралы білімді көрсету»;  

- Жарық микроскоптарының негізгі түрлерімен жұмыс істеу, цитологиялық және 

гистологиялық препараттарды микроскоптау, жасушалар мәдениеті;  

- жасушалардың әртүрлі типтерін, жасушалардың бөлінуінің морфологиялық 

белгілерін ажырата білу, микроскоптау кезінде тірі және тіркелген жасушалардың негізгі 

элементтерін сипаттау,  

- микрофотографиялар мен электрограммалардағы жасушалар мен олардың 

құрылымдық элементтерін талдау; пән бойынша ғылыми әдебиетке бағдарлау, ғылыми 

тақырыптарға презентациялар мен баяндамалар дайындау, зерттеу нәтижелерін көпшілік 

алдында ұсыну;  

- алынған теориялық білімдер мен зертханалық дағдыларды практикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану; мектепте биология сабақтарын оқыту, 

факультативтік сабақтар мен үйірмелерді өткізу, биология бойынша оқушылардың оқу 

және ғылыми – зерттеу, жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу;  

- білім жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру 

стандарттарының талаптарына, жаңартылған бағдарламаға сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру;  

- жасушаны зерттеу әдістеріне, жасушалық құрылымдарды микроскопирлеу және 

талдау әдістеріне және цитологиялық ақпаратты ұсынудың әртүрлі тәсілдеріне баға беру: 

сипаттау, схемалық, графикалық, ауызша. 
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Целью дисциплины является формирование у студентов фундаментальных знаний 

и компетенций в области клеточной биологии, овладение системным подходом в анализе 

строения и функционирования различных типов клеток, их клеточных компонентов при 

оценке жизнедеятельности организмов в норме и при патологии. 

Дисциплина направлена на изучение  истории и методов изучения клетки, основ 

клеточной теории; структурных компонентов клетки, взаимосвязи между строением, 

химической организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных 

структур, характеристики клеточного цикла и процессов деления клеток - митоза и 

мейоза, их нормальное течение и патологию; понятие о гене и генетическом коде, 

характеристика биосинтеза белка; система энергообеспечения клетки, характеристики 

фотосинтеза в клетках растений; принципов регуляции размножения клеток; 

молекулярно-генетических основ цитодиференцировки в норме и патологии, формах 

клеточной гибели (апоптоз и некроз). 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать историю и методы изучения клетки,  

-называть основы клеточной теории; 

- демонстрировать знания  о достижениях современной клеточной биологии и 

методических подходах к анализу структуры и функции «in vivo» и «in vitro»;  

- работать с основными видами световых микроскопов, микроскопировать цитологические 

и гистологические препараты, культуру клеток;  

-различать различные типы клеток, морфологические признаки деления клеток, описывать 

основные элементы живых и фиксированных клеток при микроскопировании,  

-анализировать клетки и их структурные элементы на микрофотографиях и 

электронограммах; ориентироваться в научной литературе по дисциплине, готовить презентации 

и доклады на научные темы, публично представлять результаты исследования;  

-применять полученные теоретические знания и лабораторные навыки  в практической  и 

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

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

исследовательской, проектной работы учащихся по биологии;  

-реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы критериального 

оценивания образовательных достижений;  

-давать оценку методам исследования клетки, микроскопирования и анализа клеточных 

структур и различными способами представления цитологической информации: описательным, 

схематическим, графическим, устным 

 

The purpose of the discipline is the formation of students ' fundamental knowledge and 

competencies in the field of cell biology, mastering the systematic approach to the analysis of 

the structure and functioning of different types of cells, their cellular components in the 

assessment of the life of organisms in normal and pathological conditions. 

Discipline aimed at the study of the history and methods of studying cells, the 

foundations of cell theory; structural components of cells, the relationship between the structure, 

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

characteristics of cell cycle and cell division processes - mitosis and meiosis, their normal 

course and pathology; concept of gene and genetic code, characteristics of protein biosynthesis; 

the system of energy cells, the characteristics of photosynthesis in plant cells; the principles of 

the regulation of cell multiplication; molecular genetic bases of cytodifferentiation normal and 

pathological forms of cell death (apoptosis and necrosis). 

As a result of studying the discipline the student must 

- understand the history and methods of cell study,  

- to call the foundations of the cell theory; 

- demonstrate knowledge of the achievements of modern cell biology and methodological 

approaches to the analysis of structure and function "in vivo" and " in vitro»;  

- work with basic types of light microscopes to microscopical cytological and histological 

preparations, cell culture;  
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- distinguish between different cell types, morphological features of cell division, 

describe the basic elements of living and fixed cells by microscopy,  

- analyze cells and their structural elements on micrographs and electronograms; navigate 

in the scientific literature on the discipline, prepare presentations and reports on scientific 

topics, publicly present the results of the study;  

- to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activity; in teaching of biology lessons at school, in carrying out optional occupations 

and circles, in the organization and carrying out educational and research, project work of pupils 

on biology;  

- implement educational programs in biology in accordance with the requirements of 

educational standards, the updated program, based on the system of criterion evaluation of 

educational achievements;  

- to assess the methods of cell research, microscopy and analysis of cell structures and 

various ways of presenting cytological information: descriptive, schematic, graphic, oral 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ботаника, зоология, физиология 

Ботаника, зоология, физиология 

Botany, zoology, physiology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Өсімдіктер және жануарлар биологиясы мен экологиясы 

Биология и экология растений и животных 

Biology and ecology of plants and animals  

Курстың мақсаты: өсімдіктердің негізгі экологиялық сипаттамаларын зерттеу және 

олардың жіктелуі. БиоСфера компоненттерінің өзара әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтарын білу; студенттерді өсімдіктер мен мекендеу ортасы арасындағы қарым-

қатынастың негізгі заңдылықтарымен жан-жақты таныстыру, қандай экологиялық 

факторлар, өсімдіктерге қашан және қандай үйлесімде әсер етеді, олардың түрін, 

құрылысын, дамуын, көбеюін және басқа организмдер арасындағы табиғаттағы 

өсімдіктердің орнын өзгертеді. Жануарлардың экологиялық топтарын қарастыру. 

Пән биосфера компоненттерінің өсімдіктермен өзара әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтары бойынша білімді қалыптастыруға, өсімдіктерді қорғау және табиғатты 

тиімді пайдалану бойынша іс-шараларды әзірлеуге бағытталған; өсімдіктер мен мекендеу 

ортасы арасындағы қарым-қатынастың негізгі заңдылықтары; экологиялық факторлар 

және олардың өсімдіктерге әсер етуі, олардың формалары, құрылысы, дамуы, көбеюі 

және басқа организмдер арасындағы табиғаттағы өсімдіктер орны өзгеруі.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- өсімдіктердің экологиялық топтары мен тіршілік формалары, Осы курстың 

терминдері мен ұғымдарын білу;;  

 - өсімдіктер морфологиясына орта факторларының әсерін, популяциялар саны мен 

құрылымының өзгеру заңдылықтарын түсіну,  

 - адамның жануарлар дүниесіне әсерін, жануарлардың тіршілік ету жағдайларына 

бейімделуін, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын, биосфераның экологиялық 

жүйелерінің өзгеруін түсіндіру; 

- өсімдіктерді ішкі және түраралық өзара іс - қимыл бойынша ажырату;  

- биосферадағы және т. б. рөлін түсіндіру.  

- түрдің орта факторларынан таралуының тәуелділік дәрежесін бағалау,  

- ағзаның морфологиялық құрылысының тіршілік ету ортасынан байланысын 

орнату,  

- популяцияның жас, жыныстық және өлшемдік құрылымын белгілеу,  

- ағзаның даму кезеңдері мен көбею сипатын анықтау;  

- популяциялар мен биогеоценоздардың қалыптасу заңдылықтары мен 

принциптерін, олардың функционалдық және құрылымдық ерекшеліктерін сипаттау;  
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-негізгі процестерді ескере отырып, өсімдіктерді сақтау және қорғау жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу. 

 

Цель курса: Изучение основных экологических характеристик растений и их 

классификации. Знание основных закономерностей взаимодействия компонентов 

биосферы; всестороннее ознакомление студентов с основными закономерностями 

взаимосвязи в отношениях между растениями и средой обитания, какие именно 

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

форму, строение, развитие, размножение и место растений в природе среди других 

организмов. Рассмотреть экологические группы животных. 

Дисциплина направлена на формирование знаний  по основным закономерностям 

взаимодействия компонентов биосферы с растениями, разработке мероприятий по охране 

растений и рациональное природопользования; основные закономерностям взаимосвязи в 

отношениях между растениями и средой обитания; экологическим факторам и их 

влияния на растения, изменению их формы, строения, развития, размножения и места 

растений в природе среди других организмов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-знать: экологические группы и жизненные формы растений, термины и понятия 

данного курса;  

 -понимать влияние факторов среды на морфологию растений, закономерности 

изменения численности и структуры популяций,  

 -объяснять влияние человека на животный мир, приспособления животных к 

условиям обитания, мероприятия по охране окружающей среды, изменение 

экологических систем биосферы; 

- различать растения по внутри- и межвидовым взаимодействиям;  

-объяснять их роль в биосфере и т.д.  

-оценить степень зависимости распространения вида от факторов среды,  

-установить связь морфологического строения организма от среды обитания,  

-установить возрастную, половую и размерную структуру популяции,  

-определить характер размножения и стадии развития организма;  

-характеризовать закономерности и принципы формирования популяций и 

биогеоценозов, их функциональных и структурных особенностей;  

-разрабатывать мероприятия по сохранению и охране растений с учетом основных 

процессов. 

 

The discipline is aimed at the formation of knowledge on the basic laws of interaction of 

components of the biosphere with plants, the development of measures for plant protection and 

environmental management; the basic laws of the relationship between plants and the 

environment; environmental factors and their impact on plants, changing their shape, structure, 

development, reproduction and place of plants in nature among other organisms.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- to know: ecological groups and vital forms of plants, the terms and concepts of this 

course;  

 - understand the influence of environmental factors on plant morphology, patterns of 

change in the number and structure of populations,  

 - to explain the influence of man on the animal world, adaptation of animals to living 

conditions, measures for environmental protection, changes in the ecological systems of the 

biosphere; 

- distinguish plants by intra-and interspecific interactions;  

- explain their role in the biosphere, etc.  

- to assess the degree of dependence of the species distribution on environmental factors,  

- to establish the connection of the morphological structure of the organism from the 

environment,  

- establish the age, sex and size structure of the population,  

- determine the nature of reproduction and stage of development of the organism;  
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- to characterize regularities and principles of formation of populations and 

biogeocenoses, their functional and structural features;  

- develop measures for the conservation and protection of plants, taking into account the 

main processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Зоология, ботаника, биометрия 

Зоология, ботаника, биометрия 

Zoology, botany, biometry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

Статистикалық биология  

Статистическая биология  

Statistic biology 

Курстың мақсаты: биологиялық және медициналық құбылыстарды талдау әдістерін 

зерттеу, статистикалық ойлауды дамыту, экспериментті жоспарлау және эксперименттер 

мен бақылаулар деректерін математикалық өңдеудің барабар әдістерін таңдау. 

Пән биометрияның негізгі ұғымдарын зерттеуге бағытталған. Жіктеу белгілері. 

Бақылау нәтижелерін түрлеудің себептері. Бастапқы деректерді топтастыру тәсілдері. 

Кесте, статистикалық қатарлар, Вариациялық қатарларды құру техникасы, Вариациялық 

қатарлардың графиктері. Негізгі сипаттамаларын варьирующих объектілер. Орташа 

шамалар. Вариация көрсеткіштері. Сипатты белгілері кедергі. Кездейсоқ оқиғалар. 

Оқиғаның ықтималдығы және оның қасиеттері. Таңдау әдісі және басты параметрлерді 

бағалау. Бас жиынтық және іріктеме. Аралық бағалау. Бағалаудың нақтылық 

критерийлерін анықтау. Статистикалық гипотезалар және оларды тексеру. 

Өлшемшарттары. Непараметрических критерийлері. Биологиялық белсенді заттарды 

бағалау. Дисперсиялық талдау. Корреляциялық талдау. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

- бас жиынтық бірліктерін бөлу сипатына байланысты іріктеуді алу тәсілдерін;   

- Вариациялық қатарларды құру, олардың графикалық бейнесі;  

- негізгі параметрлердің көмегімен жиынтықты сипаттау; жиынтықтарды 

салыстыру; көрсеткіштер айырмашылықтарының дұрыстығын анықтау; дисперсиялық 

талдау негіздері. 

- құрылыс вариациялық қатарын және кестелер,  

- корреляциялық талдау жүргізу,  

- белгілер мен процестер арасында өзара байланыс орнату;  

- биометрияның қазіргі жетістіктерін түсіну;  

- алынған теориялық білімдер мен зертханалық дағдыларды практикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану; мектепте биология сабақтарын оқыту, 

факультативтік сабақтар мен үйірмелерді өткізу, биология бойынша оқушылардың оқу 

және ғылыми – зерттеу, жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу;  

- мектептегі биология курсының аталған бөлімі бойынша жаңа тәсілдер негізінде 

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

әрекет;  

- алынған білімді ғылыми зерттеулер нәтижелерін математикалық өңдеу үшін 

қолдану; Математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану, теориялық және 

Эксперименталды зерттеу;   

-ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологияларды білу; 

практикалық және болашақ кәсіби қызметте теориялық білім мен іскерлікті қолдану. 

- мектеп ғылыми жобалармен жұмыс жасау арқылы оқушылардың өзіндік зерттеу 

қызметін және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. 
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Цель курса: изучение методов анализа биологических и медицинских явлений, 

развитие статистического мышления, планирование эксперимента и подбор адекватных 

методов математической обработки данных экспериментов и наблюдений. 

Дисциплина направлена на изучение основных понятий биометрии. Классификации 

признаков. Причини варьирования результатов наблюдений. Способов группировки 

первичных данных. Таблиц, статистических рядов, техники построения вариационных 

рядов, графиков вариационных рядов. Основных характеристик варьирующих объектов. 

Средних величин. Показателей вариации. Характерных черт варьирования. Случайных 

событий. Вероятности события и ее свойства. Выборочного метода и оценки генеральных 

параметров. Генеральной совокупности и выборки. Интервальной оценки. Критериев 

достоверности оценок. Статистической гипотезы и их проверки. Параметрически 

критериев. Непараметрических критериев. Оценки биологически активных веществ. 

Дисперсионного анализи. Корреляционного анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-называть: способы взятия выборки в зависимости от характера распределения 

единиц генеральной совокупности; упорядочение данных – 

- строить вариационные ряды, их графическое изображение;  

-характеризовать совокупности с помощью основных параметров; проведение 

сравнений совокупностей; определение достоверности различий показателей; основы 

дисперсионного анализа. 

- строить вариационные ряды и его графики,  

-проводить корреляционный анализ,  

-устанавливать взаимосвязи между признаками и процессами;  

-понимать современные достижения биометрии;  

-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;  

- использовать полученные знания для математической обработки результатов 

научных исследований; применения методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;   

-демонстрировать знание информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; применении теоретических знаний и умений в практической и 

в будущей профессиональной деятельности. 

- организовывать собственную исследовательскую деятельность и научно-

исследовательскую деятельность школьников через работу над школьными научными 

проектами. 

 

The purpose of the course: the study of methods of analysis of biological and medical 

phenomena, the development of statistical thinking, experiment planning and selection of 

adequate methods of mathematical processing of experimental data and observations. 

The discipline is aimed at studying the basic concepts of biometrics. Classification of 

signs. The causes of variation in the results of observations. Ways of grouping the primary data. 

Tables, statistical series, techniques for constructing variational series, graphs of variational 

series. The main characteristics of varying objects. Average. There are variations. Characteristic 

features of variation. Random event. Probability of the event and its properties. Sampling 

method and estimation of General parameters. The General population and the sample. Interval 

estimate. Criteria of reliability of estimates. Statistical hypotheses and their verification. 

Parametrically criteria. Nonparametric test. Evaluation of biologically active substances. 

Analysis of variance. Correlation analysis. 

As a result of the study, the student must: 

- methods: methods of sampling depending on the nature of the distribution of units of the 

General population; data ordering – 
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 to build a variational series, their graphic image;  

- characterize the population using the main parameters; comparison of populations; 

determination of the reliability of differences in indicators; basis of analysis of variance. 

- builds variational series and its graphs,  

- conduct correlation analysis,  

- establish relationships between features and processes;  

- understand the modern achievements of biometrics;  

- to apply the received theoretical knowledge and laboratory skills in practical and 

research activity; in teaching of biology lessons at school, in carrying out optional occupations 

and circles, in the organization and carrying out educational and research, project work of pupils 

on biology;  

- to make tasks on this section of a school course of biology on the basis of new 

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

- to use the acquired knowledge for mathematical processing of results of scientific 

researches; application of methods of the mathematical analysis and modeling, theoretical and 

experimental research;   

- demonstrate knowledge of information technologies for solving scientific and 

professional problems; application of theoretical knowledge and skills in practical and future 

professional activities. 

- organize their own research activities and research activities of students through work 

on school research projects 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Омыртқалылар зоологиясы, өсімдіктер систематикасы 

Зоология позвоночных, систематика растений 

Zoology of vertebrates, systematics of plants 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

 

Биометрия негіздері 

Основы биометрии 

Basics of biometrics 

Курстың мақсаты: биологиялық және медициналық құбылыстарды талдау әдістерін 

зерттеу, статистикалық ойлауды дамыту, экспериментті жоспарлау және эксперименттер 

мен бақылаулар деректерін математикалық өңдеудің барабар әдістерін таңдау. 

 Пән биометрияның негізгі ұғымдарын қалыптастыруға бағытталған. Олардың 

қасиеттерінің белгілері. Жіктеу белгілері. Бақылау нәтижелерін түрлеудің себептері. 

Бастапқы деректерді топтастыру тәсілдері. Кесте, статистикалық қатарлар, Вариациялық 

қатарларды құру техникасы, Вариациялық қатарлардың графиктері. Негізгі 

сипаттамаларын варьирующих объектілер. Орташа шамалар. Вариация көрсеткіштері. 

Сипатты белгілері кедергі. Кездейсоқ оқиғалар. Оқиғаның ықтималдығы және оның 

қасиеттері. Таңдау әдістері және басты параметрлерді бағалау. Бас жиынтық және 

іріктеме. Аралық бағалау. Бағалаудың нақтылық критерийлері. Статистикалық 

гипотезалар және оларды тексеру. Өлшемшарттары. Непараметрических критерийлері. 

Биологиялық белсенді заттарды бағалау. Дисперсиялық талдау. Корреляциялық талдау. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

- бас жиынтық бірліктерін бөлу сипатына байланысты іріктеуді алу тәсілдерін 

түсіну;   

- вариациялық қатарларды құруды, олардың графикалық бейнесін; негізгі 

параметрлердің көмегімен жиынтықтың сипаттамасын; жиынтықтарды салыстыруды; 

көрсеткіштердің айырмашылықтарының дұрыстығын анықтауды; дисперсиялық талдау 

негіздерін жүзеге асыру. 

- корреляциялық талдау жүргізу, 

- белгілер мен процестер арасында өзара байланыс орнату. 
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- алынған білімді ғылыми зерттеу нәтижелерін математикалық өңдеу үшін қолдану 

 

Цель курса: изучение методов анализа биологических и медицинских явлений, 

развитие статистического мышления, планирование эксперимента и подбор адекватных 

методов математической обработки данных экспериментов и наблюдений. 

 Дисциплина направлена на формирование  основных понятий биометрии. 

Признаков их свойств. Классификации признаков. Причини варьирования результатов 

наблюдений. Способов группировки первичных данных. Таблиц, статистических рядов, 

техники построения вариационных рядов, графиков вариационных рядов. Основных 

характеристик варьирующих объектов. Средних величин. Показателей вариации. 

Характерных черт варьирования. Случайных событий. Вероятности события и ее 

свойства. Выборочных методов и оценки генеральных параметров. Генеральной 

совокупности и выборки. Интервальной оценки. Критерии достоверности оценок. 

Статистических гипотез и их проверка. Параметрических критериев. Непараметрических 

критериев. Оценки биологически активных веществ. Дисперсионного анализа. 

Корреляционного анализа. 

- В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать способы взятия выборки в зависимости от характера распределения 

единиц генеральной совокупности; упорядочение данных  

-  осуществлять построение вариационных рядов, их графическое изображение; 

характеристику совокупности с помощью основных параметров; проведение сравнений 

совокупностей; определение достоверности различий показателей; основы 

дисперсионного анализа. 

-  проводить корреляционный анализ, 

-  устанавливать взаимосвязи между признаками и процессами. 

-  использовать полученные знания для математической обработки результатов 

научных исследований. 

 

The purpose of the course: the study of methods of analysis of biological and medical 

phenomena, the development of statistical thinking, experiment planning and selection of 

adequate methods of mathematical processing of experimental data and observations. 

 The discipline is aimed at the formation of the basic concepts of biometrics. Signs of 

their properties. Classification of signs. The causes of variation in the results of observations. 

Ways of grouping the primary data. Tables, statistical series, techniques for constructing 

variational series, graphs of variational series. The main characteristics of varying objects. 

Average. There are variations. Characteristic features of variation. Random event. Probability of 

the event and its properties. Sampling methods and estimation of General parameters. The 

General population and the sample. Interval estimate. Criteria of reliability of estimates. 

Statistical hypotheses and their verification. Parametric criteria. Nonparametric test. Evaluation 

of biologically active substances. Analysis of variance. Correlation analysis. 

As a result of the study, the student must: 

- understand the methods of sampling depending on the nature of the distribution of units 

of the population; data ordering  

- to carry out construction of variational series, their graphic representation; the 

characteristic of set by means of the main parameters; carrying out comparisons of sets; 

determination of reliability of differences of indicators; bases of the dispersion analysis. 

- conduct correlation analysis, 

- establish relationships between features and processes. 

- to use the acquired knowledge for mathematical processing of results of scientific 

researches 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп пәндері математика, және «биологияға кіріспе»  

Школьные курсы математики и биологии.  

Introduction to biology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 
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Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 


