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6В01512 –Биология-жаратылыстану 

6В01512 – Биология-естествознание 

6В01512 – Biology-natural science 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины /  

General educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/ credit 

«Биология және жаратылыстану оқытудың теориясы мен әдістемесі», 

«Оқушыларға қосымша экологиялық-биологиялық білім беру» 

траекториялары бойынша жалпы білім беретін пәндер 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: 

«Теория и методика обучения биологии и естествознания», «Дополнительное эколого-

биологическое образование школьников» 

Сomprehensive disciplines for educational trajectories «Theory and methods of teaching 

biology and science in school», «Additional ecological and biological education of 

schoolchildren» 

1. 

TKSN-2101 

OBZh -2101 

FLS -2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

5 

ЕЕN-2101 

ОЕР-2101 

BЕЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

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

«Биология және жаратылыстану оқытудың теориясы мен әдістемесі», 

«Оқушыларға қосымша экологиялық-биологиялық білім беру» 

 траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Теория и методика обучения 

биологии и естествознания», «Дополнительное эколого-биологическое образование 

школьников» 

Basic disciplines for educational trajectories «Theory and methods of teaching biology and 

science in school», «Additional ecological and biological education of schoolchildren» 

2. 

OAM- 1202 

AMR 1202 

AMP 1202 

Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы  

Анатомия и морфология растений  

Anatomy and morphology of plants  
5 

KB-1202 Құрылымдық ботаника 



 

4 

 

SB-1202 

SB-1202 

Структурная ботаника  

Structural Botany 

3. 

ZhB-1203 

BK-1203 

CB-1203 

Жасушалар биологияcs 

Биология клетки 

Cell biology 
5 

ZhDB-1203 

BIR-1203 

BID-1203 

Жеке даму биологиясы 

Биология индивидуального развития 

Biology of individual development 

4. 

OS -1204 

SR- 1204 

SP- 1204 

Өсімдіктер систематикасы 

Систематика растений 

Systematics of plants 

5 
TZhOS-1204 

SNVR-1204 

SLHP-1204 

Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер 

систематикасы 

Систематика низших и высших растений 

Systematics of lower and higher plants 

5. 

Zoo –1205 

Zoo-1205 

Zoo-1205 

Зоология 

Зоология  

Zoology 

7 
OOZhZ-1205 

ZBP-1205 

ZIV-1205 

Омыртқасыздар мен омыртқалы жануарлардың 

зоологиясы 

Зоология беспозвоночных и позвоночных 

Zoology of invertebrates and vertebrates 

6. 

ZhH- 2206 

OH -2206 

GH -2206 

Жалпы химия  

Общая химия 

General chemistry 
5 

BN -2206 

OB -2206 

BB-2206 

Биохимия негіздері 

Основы биохимии 

Basics of biochemistry 

7. 

ZhF-2207 

OF -2207 

GP -2207 

Жалпы физика 

Общая физика 

General physics 
5 

KOF - 2207 

FOS- 2207 

EP -2207 

Қоршаған ортаның физикасы  

Физика окружающей среды 

Еnvironmental physics 

8 

ZhE 3208 

OE 3208 

GE 3208 

Жалпы экология 

Общая экология 

General ecology 
5 

EON-3208 

EОК- 3208 

EBLL -3208 

Экология өлкетану негіздерімен 

Экология c основами краеведения 

Ecology with the basics of local lore 

9. 

GSN-3209 

GOS -3209 

GBS-3209 

Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with bases of selection 
8 

 GNGESh-3209 

OGRGZ-3209 

BGSGP-3209 

Генетика негіздері және генетикалық есептерді 

шешу 

Основы генетики и решение генетических задач 

Basics of genetics and solving genetic problems 

10. 

COB-3210 

BOS-3210 

BIE-3210 

Қоршаған ортаның биоиндикациясы 

Биоиндикация окружающей среды 

Bio-indication of environment 5 

 ММ-3210 

ММ-3210 

ММ-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 
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KOM-3210 

MOS-3210 

ME-3210 

Қоршаған ортаның мониторингі 

Мониторинг окружающей среды 

Monitoring of environment 

11. 

SОShGS-3211 

DRC -3211 

OPGF-3211 

Сәндік өсімдік шаруашылығы және гүл 

шаруашылығы 

Декоративное растениеводство и цветоводство 

Ornamental plant growing and floriculture 

5 
ММ-3211 

ММ -3211 

ММ -3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

LD-3211 

LD -3211 

LD-3211 

Ландшафтық дизайн 

Ландшафтный дизайн 

Landscape design 

12. 

KShN-3212 

OP-3212 

BP-3212 

Құс шаруашылығы негіздері 

Основы птицеводства 

Basics of poultry 

5 

ММ-3212 

ММ-3212 

ММ-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

AShN-3220 

OP-3220 

BB-3220 

Ара шаруашылығы негіздері 

Основы пчеловодства 

Вasis Вeekeeping 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Биология және жаратылыстану оқытудың теориясы мен әдістемесі», 

«Оқушыларға қосымша экологиялық-биологиялық білім беру» 

траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Теория и методика 

обучения биологии и естествознания», «Дополнительное эколого-биологическое 

образование школьников» 

Profile disciplines for educational trajectories: «Theory and methods of teaching biology and 

science in school», «Additional ecological and biological education of schoolchildren» 

 13. 

 BN-4313 

OB -4313 

FB-4313 

Биотехнология негіздері 

Основы биотехнологии 

Fundamentals of Biotechnology 

5 
MBN-4313 

OMB -4313 

FMB-4313 

Микробиология және биотехнология негіздері 

Основы микробиологии и биотехнологии 

Fundamentals of Microbiology and biotechnology 

14. 

MVN-4314 

MOV -4314 

MBV-4314 

Микробиология вирусология негіздерімен 

Микробиология с основами вирусологии 

Microbiology with bases of virology 

5  
OShBN -4314 

BOR -4314 

BBCP-4314 

Өсімдік шаруашылығының биологиялық негіздері 

Биологические основы растениеводства 

Biological bases of crop production 

15. 

OFAN-4315 

FROA -4315 

PhPBA-4315 

Өсімдіктер физиологиясы агрономия негіздерімен 

Физиология растений с основами агрономии 

Physiology of plants with the basics of agronomy 

5 
MShBN-4315 

BOZh -4315 

BBAH-4315 

Мал шаруашылығының биологиялық негіздері 

Биологические основы животноводства 

Biological basis of animal husbandry 
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16. 

OAE-4316 

EOM -4316 

EOW-4316 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic world 
5  

OZhE-4316 

ERZh -4316 

EPA-4316 

Өсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Экология растений и животных 

Ecology of plants and animals 

17. 

OEBB-4317 

EOSh -4317 

EES-4317 

Оқушыларға экологиялық білім беру 

Экологическое образование школьников 

Environmental education of schoolchildren 
5 

EO-4317 

EK-4317 

ELL-4317 

Экологиялық өлкетану  

Экологическое краеведение 

Environmental local lore 
5 

18. 

BZOZT-4318 

STOBE -4318 

MTTBN-4318 

Биология және жаратылыстану оқытудың заманауи 

технологиялары 

Современные технологии обучения биологии и 

естествознания 

Modern technologies of teaching biology and natural 

science 
6 

EBBOK-4318 

DOEBN -4318 

AEEBO-4318 

Экологиялық-биологиялық бағыттағы оқушыларға 

қосымша білім беру 

Дополнительное образование эколого-

биологической направленности 

Additional education ecological and biological 

orientation 

19. 

BZhPKZ-4319 

PTOShK -4319 

PTESC-4307 

Биология және жаратылыстану пәндері курсында 

жобалық оқыту технологиясы 

Проектная технология обучения в школьном курсе 

биологии и естествознания 

Project technology of education in the school course of  

biology and natural Sciences 5 

BEBOZh-4319 

PDShBE -4319 

PASBE-4319 

Биология және экология бойынша оқушылардың 

жобалық қызметі 

Проектная деятельность школьников по биологии и 

экологии 

Project activity of schoolchildren in biology and ecology 
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Тіршілік 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 

Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы 

Учебно-воспитательная педагогическая практика 

Training and educational teaching practice 

 

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. 
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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. 

Содержание дисциплины: исциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1. понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2. принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3. использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4. анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5. объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6. планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7. генерировать предпринимательские идеи. 

 

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

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

view of the system and logic of business. 

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

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

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

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

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

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

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

student will: 
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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 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical рrofessional practice 

 

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; 

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 



 

11 

 

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: 

Жалпы экология, Экология өлкетану негіздерімен 

Общая экология, Экология с основами краеведения 

General ecology, Ecology with the basics of local lore 

 

Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы 

Анатомия и морфология растений 

Anatomyandmorphologyofplants 

Мақсаты – болашақ мамандарға өсімдіктердің вегетативтік және генеративті 

мүшелерінің анатомиялық, морфологиялық құрылыс ерекшеліктері мен 

классификациялау жүйесінің принциптері және систематика туралы білімді 

қалыптастырып, тіршілік әрекетіне сипаттама жасауды үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қарастырады: Өсімдік анатомиясы, 

морфологиясы және систематика курсының пәні және әдістері. Өсімдіктердің 

құрылымдық деңгейі, өсімдік жасушасының құрылымы, ұлпалардың жіктелуі және 

олардың атқаратын қызметіне сәйкес сипаттамасы. Өсімдіктің вегетативтік және 

генеративті мүшелерінің анатомиялық және морфологиялық құрылысы. Өсімдіктер 

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

және эволюциялық дамуы мен халық шаруашылығындағы маңызы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық құрылымының ерекшеліктерін, 

олардың жасушалары мен тіндерін, ағзалардың онтогенетикалық және маусымдық 

өзгерістерін, көбею және қоныстандыру тәсілдерін сипаттау; 



 

12 

 

2) өсімдіктердің анатомиялық, морфологиялық және жүйелі ерекшеліктерін 

ажырату; 

3) микроскоппен және басқа да үлкейткіш құрылғылармен жұмыс істеу;  

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

шешу үшін жүйелендірілген теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) өсімдіктерді анықтау әдістемесін, өсімдіктерді морфологиялық сипаттау 

әдістемесін меңгеру;  

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

сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастыру мен жүзеге асыруды, жаратылыстану, 

Биология және экология саласында ағартушылық қызметті жүзеге асыруды ажыратуға; 

 

Цель курса – формирование у будущихспециалистов знаний об анатомическом, 

морфологическом строениии генеративных и вегетативных органов, научить дать 

описание об особенностях жизнедеятельности растительного организма. 

Содержание дисциплины: предмет и методы курса морфологии, анатомии 

растений. Уровни структурной организации растений, особенности строения 

растительной клетки, классификация тканей и их характеристика. Анатомическое и 

морфологическое  строение вегетативных и генеративных  органов растений. Общие 

сведения о размножении растений. Особенности распространения, представители, 

экология, филогенез, эволюционное развитие и значения в народном хозяйстве. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать особенности анатомического и морфологического строения растений, 

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

размножения и расселения; 

2)различать анатомические, морфологические и систематические особенности 

растений; изготовить временные препараты различных тканей и органов растений; 

3)работать с микроскопом и другими увеличительными устройствами;  

4)использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

5)владеть методикой определения растений, методикой морфологического 

описания растений;  

6) различать преподавание в средних общеобразовательных и специальных 

учебных заведениях, организации и осуществления внеклассных форм работы со 

школьниками, осуществления просветительской деятельности в области естествознания, 

биологии и экологии. 

 

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

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

characteristics of the vital activity of the plant organism. 

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

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

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

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

about the reproduction of plants. Lower plants. Systematics of higher plants. Features of 

distribution, representatives, ecology, phylogenesis, evolutionary development and importance 

in the national economy. 

As a result of studying the course the student will: 

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

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

resettlement; 

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

temporary preparations of various tissues and organs of plants; 

3) work with microscope and other magnifying devices;  

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

problems in the field of education and biology; 
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5) to know the method of determining plants, the method of morphological description of 

plants;  

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

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

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

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

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курсы: биология. 

Школьный курс: биология. 

School cours: biology. 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Сәндік өсімдік шаруашылығы және гүл шаруашылығы, Ландшафтық дизайн 

Декоративное растениеводство и цветоводство, Ландшафтный дизайн 

Ornamental plant growing and floriculture, Landscape design 

 

Құрылымдық ботаника 

Структурная ботаника 

Structural Botany 

Мақсаты – өсімдіктердің структуралық құрылыс ерекшеліктері мен 

классификациялау жүйесінің принциптері туралы білімді қалыптастырып, тіршілік 

әрекетіне сипаттама жасауды үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қарастырады: Өсімдіктердің 

құрылымдық деңгейі, өсімдік жасушасының құрылымы, ұлпалардың жіктелуі және 

олардың атқаратын қызметіне сәйкес сипаттамасы. Өсімдіктің вегетативтік және 

генеративті мүшелерінің анатомиялық және морфологиялық құрылысы. Өсімдіктер 

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

және эволюциялық дамуы мен халық шаруашылығындағы маңызы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық құрылымының ерекшеліктерін, 

олардың жасушалары мен тіндерін, ағзалардың онтогенетикалық және маусымдық 

өзгерістерін, көбею және қоныстандыру тәсілдерін сипаттау; 

2) өсімдіктердің анатомиялық, морфологиялық ерекшеліктерін ажырата білу;  

3) өсімдіктердің әртүрлі ұлпалары мен мүшелерінің уақытша препараттарын 

дайындау;  

4) микроскоппен және басқа да үлкейткіш құрылғылармен жұмыс істеу;  

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

шешу үшін жүйелендірілген теориялық және практикалық білімді қолдану; 

6) өсімдіктерді анықтау әдістемесін, өсімдіктерді морфологиялық сипаттау 

әдістемесін таңдау;  

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

сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастыруды және жүзеге асыруды, жаратылыстану, 

биология және экология саласында ағартушылық қызметті жүзеге асыруды таңдай алады. 

 

Цель курса – формирование знаний о структурном строениии генеративных и 

вегетативных органов растений, научить дать описание об особенностях 

жизнедеятельности растительного организма. 

Содержание дисциплины: Уровни структурной организации растений, особенности 

строения растительной клетки, классификация тканей и их характеристика. 

Анатомическое и морфологическое  строение вегетативных и генеративных  органов 

растений. Общие сведения о размножении растений. Особенности распространения, 

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

хозяйстве. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1) описывать особенности анатомического и морфологического строения растений, 

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

размножения и расселения; 

2)различать анатомические, морфологические особенности растений;  

3)изготовить временные препараты различных тканей и органов растений;  

4)работать с микроскопом и другими увеличительными устройствами;  

5)использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

6)выбирать методику определения растений, методику морфологического описания 

растений;  

7) применять знания впреподавании в средних общеобразовательных и 

специальных учебных заведениях, организации и осуществления внеклассных форм 

работы со школьниками, осуществления просветительской деятельности в области 

естествознания, биологии и экологии. 

 

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

the characteristics of the vital activity of the plant organism. 

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

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

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

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

about the reproduction of plants. Lower plants. Systematics of higher plants. Features of 

distribution, representatives, ecology, phylogenesis, evolutionary development and importance 

in the national economy. 

As a result of studying the course the student will: 

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

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

resettlement; 

2) to distinguish anatomical and morphological features of plants;  

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

4) work with microscope and other magnifying devices;  

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

problems in the field of education and biology; 

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

of plants;  

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

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

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

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курсы: биология. 

Школьный курс: биология. 

School cours: biology. 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Сәндік өсімдік шаруашылығы және гүл шаруашылығы, Ландшафтық дизайн 

Декоративное растениеводство и цветоводство, Ландшафтный дизайн 

Ornamental plant growing and floriculture, Landscape design 

 

Жасушалар биологиясы  

Биология клетки 

Biology of cells 
Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: барлық тірі жасушаларда жүретін құрылымдық 

және функционалдық өзгерістердің мәнін түсіну және оларды мектепте биологиялық 

білім берудің жаңартылған мазмұнының мақсаттары мен міндеттерін шешу үшін қажетті 

деңгейде меңгеру және мамандық бойынша одан әрі оқуды жалғастыру үшін ұйымның 
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жасушалық деңгейлерінде тірі организмдердің құрылысы, дамуының және қызмет етуінің 

жалпы заңдылықтары туралы жүйелі білімді қалыптастыру. 

Мазмұны: жасуша туралы ілім, жасушалық теорияның негіздері мен маңызы, 

заманауи жасушалық биологияның жетістіктері және жасушаны зерттеу әдістері; 

жасушалық органеллалардың құрылымы мен функциялары, жасушалар мен 

жасушаішілік құрылымдардың құрылысы, химиялық ұйымы мен физиологиялық 

функциялары арасындағы өзара байланыс; клетканың энергиямен қамтамасыз ету 

жүйесінің сипаттамасы, фотосинтездеуші құрылымдардың сипаттамасы, 

белоксинтездеуші жүйе және клеткада өтетін негізгі процестер, клеткалық циклдің 

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

ағымы мен патологиясы; қалыпты және патологиядағы цитодифференцировка 

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

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

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

ғылымның даму тарихын анықтау; 

2) болашақ биология пәні мұғалімінің биологиялық білім беру жүйесінде және 

ғылыми білім беруде маңыздылығы, рөлі және орнын салыстыру; 

3) мектеп биология курсының білім беру бағдарламасына сәйкес цитология, 

гистология және эмбриология бойынша бөлімдер, оқу тақырыптарын талдау; 

4) қауіпсіздік техникасы ережелері және жұмыс зертханаларда реактивтермен, 

құралдармен, материалдармен жұмыс істеу ережелерін сипаттау; 

5) тірі материяның жасушалық деңгейіне тән жасушалар органоидтарының, 

жасушалық және жасушалық емес құрылымдардың құрылысы, функциялары мен 

маңызы, және прокариоттар мен эукариоттар, өсімдіктер мен жануарлар, әртүрлі ұлпалар 

жасушаларының құрылысының нақты ерекшеліктерін анықтау; 

6) жасушааралық қосылыстар мен жасушааралық сигнал берудің түрлерін анықтау; 

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

жасушаларының типтері және гаметогенез процестерін сипаттау; 

8) тірі организмде молекулалық, жасушалық деңгейлерде болатын процестердің 

физикалық-химиялық мәнін талдау; 

9)  микроскопиялық техниканың құрылысы, микроскопиялық препаратты дайындау 

әдістемесі, жасушалық құрылымдардың микроскопиялық құрылымын қолдану; 

10) арнайы жабдықтарды пайдалану, микропрепараттарды дайындау, 

микроскоппен әр түрлі цитологиялық зерттеулерді жүргізу және зерттеу үшін 

микроскопиялық техникамен жұмыс істеу; 

11) микрофотографиялардың атласына, оқулықтың суреттерімен микропрепаратқа 

салыстырмалы талдау жүргізу; 

12) жасушалардың цитоплазмасының мембраналық және мембраналық емес 

органеллаларын олардың құрылымдық және цитохимиялық ерекшеліктеріне қарай 

ажырату; 

13) жеке жасушалардың құрылымы мен функциясының заңдылықтарын, 

органеллалар мен қосылыстардың химиялық құрамы туралы деректерді талдау және 

оларды зат алмасуын және жасушалар мен тіндердің функционалдық жағдайын сипаттау 

үшін пайдалану; 

 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование системных знаний 

о строении, общих закономерностях развития и функционирования живых организмов на 

клеточном уровне организации для понимания сущности структурных и функциональных 

изменений, происходящих в клетках и овладение ими на уровне, необходимом для 

решения целей и задач обновленного содержания биологического образования в школе и 

продолжения дальнейшего обучения по специальности.  

Содержание: включает учение о клетке, основы и значение клеточной теории, 

достижения современной клеточной биологии и методы изучения клетки; структура и 

функции клеточных органелл, взаимосвязь между строением, химической организацией и 

физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур; характеристика 
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системы энергообеспечения клетки, характеристика фотосинтезирующих структур, 

белоксинтезирующая система и основные процессы, протекающие в клетке, 

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

нормальное течение и патологии; молекулярно-генетические основы 

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

В результате изучения курса обучающийся будет: 

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

развития изучаемых наук; 

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

биологического образования и в научном образовании будущего учителя биологии; 

3)анализировать разделы, учебные темы по цитологии, эмбриологии в соответствии 

с обновленным содержанием образования в школьного курса биологии; 

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

приборами, материалами для исследования;  

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

клеточных и неклеточных структур, присущие клеточному уровню организации живой 

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

животных, различных тканей;  

6)сравнивать типы межклеточных соединений и межклеточной сигнализации;  

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

клеток, типы половых клеток и процессы гаметогенеза;  

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

организме на молекулярном, клеточном уровнях; 

9)применять знания об устройстве микроскопической техники, методику 

приготовления микроскопического препарата, микроскопическое строение клеточных 

структур; 

10) пользоваться специальным оборудованием, приготовить микропрепараты, 

работать с микроскопической техникой для изучения и проведения различных 

цитологических и гистологических исследований под микроскопом; 

11) проводить сравнительный анализ микропрепарата с рисунками учебника, атласа 

микрофотографий; 

12) различать мембранные и немембранные органеллы цитоплазмы клеток, исходя 

из их структурных и цитохимических особенностей;  

13) анализировать закономерности структуры и функции отдельных клеток, данные 

о химическом составе органелл и включений и использовать их для характеристики 

обмена веществ и функционального состояния клеток и тканей; 

 

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

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

level of the organization to understand the essence of the structural and functional changes 

occurring in cells, tissues, organs and mastering them at the level necessary for solving the goals 

and objectives of the updated content of biological education at school and continuing further 

education in the specialty. 

Content: study of the cell, the fundamentals and significance of cell theory, the 

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

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

and physiological functions of cells and intracellular structures; the characteristic of the cell 

energy supply system, the characteristic of photosynthetic structures, the protein synthesizing 

system and the main processes occurring in the cell, the characteristic of the cell cycle and cell 

division processes - mitosis and meiosis, their normal course and pathology; molecular genetic 

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

As a result of studying the course the student will: 

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

history of the studied Sciences; 
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2) to compare the importance, role and place of the course "cell Biology" in the system of 

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

3) analyze sections, educational topics on Cytology, embryology in accordance with the 

updated content of education in the school biology course; 

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

for research;  

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

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

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

various tissues;  

6) compare types of intercellular connections and intercellular signaling;  

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

germ cells and gametogenesis processes;  

8) analyze the physical and chemical essence of the processes occurring in a living 

organism at the molecular, cellular levels; 

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

preparation of microscopic preparation, microscopic structure of cell structures; 

10) to use the special equipment, to prepare micropreparations, to work with microscopic 

equipment for studying and carrying out various cytological and histological researches under a 

microscope; 

11) to conduct a comparative analysis of the micropreparation with drawings of the 

textbook, Atlas of microphotographs; 

12) distinguish between membrane and non-membrane organelles of the cytoplasm of 

cells, based on their structural and cytochemical features;  

13) analyze the patterns of structure and function of individual cells, data on the chemical 

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

functional state of cells and tissues. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы 

Анатомия и морфология растений 

Anatomy and morphology of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with bases of selection 

 

Жеке даму биологиясы 

Биология индивидуального развития 

Biology of individual development  

Мақсаты: студенттерді организмдердің онтогенезінің заңдылықтарымен 

таныстыру. 

Мазмұны: онтогенез және филогенез, ағзаның жеке дамуы, көбею биологиясы және 

оның жетістіктерін практикада қолдану, онтогенез циклдері, сатылары және жеке даму 

үдерістері, гаметогенез, ұрықтану, бөлшектену, гаструляция, нейруляция, осьтік 

мүшелердің туындылары туралы мәліметтер. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) зерттелетін ғылымның мақсаты мен міндеттерін, пәні, объектілері мен зерттеу 

әдістерін түсінуге; 

2) болашақ биология пәні мұғалімінің биологиялық білім беру жүйесінде және 

ғылыми білім беруде" жасушалар, ұлпалар және жеке даму биологиясы " курсының 

маңыздылығын, рөлін және орнын анықтауға; 

3) биологияның мектеп курсының білім беру бағдарламасына сәйкес цитология, 

гистология және эмбриология бойынша бөлімдерді, оқу тақырыптарын атай білуге; 

4) реактивтермен, аспаптармен, зерттеуге арналған материалдармен зертханаларда 

жұмыс істеу және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауға;  
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5) тірі материяны ұйымдастырудың жасушалық деңгейіне тән жасушалық және 

жасушалық емес құрылымдарды, жасушалар органоидтарының құрылысы, функциялары 

мен мәнін, және прокариоттар мен эукариоттар, өсімдіктер мен жануарлар, әртүрлі 

ұлпалар жасушаларының құрылысының нақты ерекшеліктерін; жасушааралық 

қосылыстар мен жасушааралық сигнал берудің типтерін; жасушалық циклді, 

жасушалардың бөліну, жаңарту мен өлуінің әр түрлі типтерін, жыныстық жасушалардың 

типтерін және гаметогенез процестерін сипаттауға;  

6) арнайы жабдықтарды пайдалану, микропрепараттарды дайындау, микроскоппен 

әр түрлі цитологиялық және гистологиялық зерттеулерді жүргізу және зерттеу үшін 

микроскопиялық техникамен жұмыс істеуге; 

7) микрофотографиялардың атласына, оқулықтың суреттерімен микропрепаратқа 

салыстырмалы талдау жүргізуге; 

8) жасушалардың цитоплазмасының мембраналық және мембраналық емес 

органеллаларын олардың құрылымдық және цитохимиялық ерекшеліктеріне қарай 

ажыратуға; 

9) жеке жасушалардың, тіндердің және ағзалардың құрылымы мен функциясының 

заңдылықтарын, органеллалар мен қосылыстардың химиялық құрамы туралы деректерді 

талдау және оларды зат алмасуын және жасушалар мен тіндердің функционалдық 

жағдайын сипаттау үшін пайдалануға; 

10) ауытқулар мен ақаулардың қалыптасуына әкелуі мүмкін даму барысындағы 

ауытқулардың сипатын түсіндіруге;  

11) өз бетінше оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиетпен, электронды ресурстармен, 

соның ішінде білімді кеңейту және тереңдету, ситуациялық есептерді шешу үшін 

Интернет желісі ресурстарымен жұмыс істеуге; 

12)гистологиялық және эмбриологиялық микропрепараттар мен 

микрофотографияларды түсіндіру дағдыларын көрсетуге;  

13) ақпаратты өз бетінше алу мен зерделеудің қазіргі заманғы әдістерін, оның 

ішінде Интернет желісінде іздеу дағдыларын қолдануға; 

14) ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу 

дағдысын көрсету, ауызша хабарламалар, баяндамалар, Конспектілер, рефераттар түрінде 

ақпаратты талдауға және ұсынуға жүйелі көзқарас жасау, материалды түрлендіру, 

схемалар, кестелер, презентациялар құруға; 

15) жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру және өзінің 

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

сыни ойлау мен рефлексия элементтерін көрсетуге. 

 

Цель: познакомить студентов с закономерностями онтогенеза животных 

организмов. 

Содержание: понятие об онтогенезе, о росте и развитии организма, история учения 

об индивидуальном развитии, периодизации онтогенеза, гаметогенеза, оплодотворения, 

гаструляции, нейруляции, закладке осевых органов и зародышевых оболочек, гисто- и 

органогенез, цитодифференцировка и морфогенез, регуляции развития, теоретические и 

прикладные аспекты биологии развития. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)понимать цели и задачи, предмет, объекты и методы исследований изучаемых 

наук; 

2) определять значимость, роль и место курса «Биологии клеток, тканей и 

индивидуального развития» в системе биологического образования и в научном 

образовании будущего учителя биологии; 

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

соответствии с образовательной программой школьного курса биологии; 

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

приборами, материалами для исследования;  

5)описывать понятийный аппарат и общие принципы строения, функции и 

значение органоидов клеток, клеточных и неклеточных структур, присущие клеточному 
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уровню организации живой материи, и конкретные особенности строения клеток 

прокариот и эукариот, растений и животных, различных тканей; типы межклеточных 

соединений и межклеточной сигнализации; клеточный цикл, различные типы деления, 

обновления и гибели клеток, типы половых клеток и процессы гаметогенеза;  

6)пользоваться специальным оборудованием, приготовить микропрепараты, 

работать с микроскопической техникой для изучения и проведения различных 

цитологических и гистологических исследований под микроскопом; 

7) проводить сравнительный анализ микропрепарата с рисунками учебника, атласа 

микрофотографий; 

8)различать мембранные и немембранные органеллы цитоплазмы клеток, исходя из 

их структурных и цитохимических особенностей; 

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

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

характеристики обмена веществ и функционального состояния клеток и тканей; 

10) объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 

формированию аномалий и пороков;  

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

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

углубления знаний, решения ситуационных задач.  

12) демонстрировать навыки интерпретации гистологических и эмбриологических 

микропрепаратов и микрофотографий;  

13) применять современные методы самостоятельного получения и изучения 

информации, в том числе навыками поиска в сети Интернет; 

14)показывать навыки работы с научной, учебно-методической и справочной 

литературой, системным подходом к анализу и представлению информации в виде 

устных сообщений, докладов, конспектов, рефератов, преобразовывать материал, 

составлять схемы, таблицы, презентации; 

15) демонстрировать элементы логического, аналитического, критического 

мышления и рефлексии для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. 

 

Purpose: to acquaint students with the laws of ontogenesis of animal organisms. 

Contents: the concept of ontogenesis, growth and development of the organism, the 

history of the doctrine of individual development, periodization of ontogenesis, gametogenesis, 

fertilization, gastrulation, neurulation, tab axial organs and embryonic membranes, histo - and 

organogenesis, cytodifferentiation and morphogenesis, regulation of development, theoretical 

and applied aspects of developmental biology. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the goals and objectives, subject, objects and methods of research of the 

studied Sciences; 

2) determine the importance, role and place of the course "Biology of cells, tissues and 

individual development" in the system of biological education and scientific education of the 

future teacher of biology; 

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

with the educational program of the school course of biology; 

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

for research;  

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

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

organization of living matter, and specific features of the structure of prokaryotic and eukaryotic 

cells, plants and animals, various tissues; types of intercellular connections and intercellular 

signaling; cell cycle, different types of division, renewal and death of cells, types of germ cells 

and processes of gametogenesis;  
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6)use special equipment, prepare micropreparations, work with microscopic equipment 

for the study and conduct of various cytological and histological studies under a microscope; 

7) to carry out a comparative analysis of the micropreparation with the drawings of the 

textbook, Atlas of microphotographs; 

8) distinguish membrane and non-membrane organelles of the cytoplasm of cells, based 

on their structural and cytochemical features; 

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

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

metabolism and functional state of cells and tissues; 

10) explain the nature of developmental abnormalities that can lead to the formation of 

anomalies and defects;  

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

resources, including Internet resources to expand and deepen knowledge, solving situational 

problems.  

12) demonstrate the skills of interpretation of histological and embryological micro 

specimens and micro-photographs;  

13) apply modern methods of independent obtaining and studying of information, 

including skills of search in the Internet; 

14) show the skills of working with scientific, educational and reference literature, a 

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

communications, reports, abstracts, abstracts, transform the material, make charts, tables, 

presentations; 

15) demonstrate the elements of logical, analytical, critical thinking and reflection for 

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

professional level. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Құрылымдық ботаника 

Структурная ботаника 

Structural Botany 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Генетика негіздері және генетикалық есептерді шешу 

Основы генетики и решение генетических задач 

Basics of genetics and solving genetic problems 

 

Өсімдіктер систематикасы 

Систематика растений 

Systematics of plants 
Мақсаты: өсімдіктер систематикасының даму тарихын, жіктелу принциптерін және 

зерттеу әдістерін, халық шаруашылығында маңызды өкілдерді және олардың 

құрылымдық ерекшеліктерін, көбею және қорғау мәселелерін зерттеу, Жоғары және 

төменгі сатыдағы өсімдіктердің шығу тегін, эволюциясын және филогенезін білу. 

Мазмұны: өсімдіктер систематикасын жіктеу принциптері. Жасушаның құрылымы. 

Өсімдіктер жүйесін зерттеу әдістері. Өсімдіктерді зерттеу әдістері. Ашық және жабық 

тұқымды өсімдіктер. Класстар, клас тармағы,  қатарлар, тұқымдас, туыс, өкілдері, көбеюі, 

таралу ерекшеліктері, маңызы. 

"Өсімдіктер систематикасы" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) негізгі биологиялық ұғымдарды, биологиялық заңдар мен құбылыстарды; 

морфология, анатомия, физиология, экология, көбею, өсімдіктер, саңырауқұлақтар мен 

микроорганизмдердің жүйелеу және географиялық таралу ерекшеліктерін түсінеді; 

2) өсімдіктердің жүйелі топтарын, жоғары және төменгі сатыдағы өсімдіктердің 

алуантүрлілігін анықтап  оның ішінде жергілікті флораны анықтайды; 

3) адамның табиғаттағы және шаруашылық қызметіндегі өсімдіктердің рөлін 

түсінеді; 

4) биология бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын 

қолданады; 
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5) эволюция аясында таксондар арасында иерархиялық байланыстар орнатады; 

6) алынған білімді ғылыми-зерттеу жұмысында, мектепте биология сабақтарын 

оқытуда, факультативтік сабақтар мен үйірмелерді өткізуде, биология бойынша 

оқушылардың оқу және ғылыми-зерттеу, жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда және 

өткізуде қолданады; 

7) практикалық бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы 

тапсырмаларды (зерттеу, қызықты сипаттағы тапсырмалар және т. б.) әзірлеу; 

8) зертханаларда, мұражайларда, кітапханаларда жұмыс істеу дағдысын пайдалану; 

өсімдік ағзаларының, клеткаларының, жеке құрылымдардың қалыптасу ерекшеліктері 

мен қызмет ету заңдылықтарын талдайды; 

9) халықаралық терминология мен номенклатураны, арнайы және ғылыми 

әдебиетті, дәстүрлі және қазіргі заманғы аппараттар мен әдістерді пайдалана отырып, 

өсімдіктерді микроскопиялаудың, бақылаудың, сипаттаудың, сәйкестендірудің, жіктеудің 

және жүйелеудің негізгі дағдыларын көрсетеді. 

10) оқу құралдарын пайдалану, оқу практикасында және ғылыми-зерттеу 

жұмысында көрнекі материалдарды қолданады. 

 

Цель: изучение история развития систематики растений, принципы классификации 

и методы исследования, представителей значимых в народном хозяйстве и их 

структурные особенности, проблемы размножения и охраны, знать происхождение, 

эволюцию и филогенез низших и высших растений. 

Содержание: принципы классификации систематики растений. Особенности 

строение клетки. Методы исследования систематики растений. Методы исследования 

растений. Голосеменные и покрытосеменные растения.Классы, подклассы, порядки, 

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

распространения, значение. 

В результате обучения дисциплины «Систематика растений» обучающийся будет: 

1) понимать основные биологические понятия, биологические законы и явления; 

особенности морфологии, анатомии, физиологии, экологии, размножения,систематики и 

географического распространения растений, грибов и микроорганизмов; 

2) определять систематических группы растений,видовое разнообразие высших и 

низших растений, в том числе местной флоры; 

3) понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека;  

4) применять обновленное содержание образовательных программ по биологии; 

5) устанавливать иерархических связи между таксонами в рамках эволюции; 

6) применять полученные знания в научно исследовательской работе, 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;  

7) разрабатывать практикоориентированные задания и задания творческого 

характера (задания исследовательского, занимательного характера и др.) 

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

анализировать особенности строения и закономерности функционирования отдельных 

структур, клеток, органов растений; 

9) демонстрировать основные навыкимикроскопирования, наблюдения, описания, 

идентификации, классификации и систематизации растений с использованием 

международной терминологии и номенклатуры, специальной и научной литературы, 

традиционной и современной аппаратуры и методов. 

10) владеть навыками: использования учебного оборудования, применения 

наглядных материалов в учебной практике и научно исследовательской работе. 

 

Objective: to study the history of plant systematics, classification principles and research 

methods, representatives of significant in the national economy and their structural features, the 

problems of reproduction and protection, to know the origin, evolution and phylogeny of lower 

and higher plants. 
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Contents: principles of classification of plant taxonomy. Features of the structure of the 

cell. Methods of research of systematics of plants. Methods of plant research. Gymnosperms 

and angiosperms. Classes, subclasses, orders, families, genus, species, classification, 

representatives, reproduction, distribution features, value. 

As a result of the discipline "Systematics of plants" the student will: 

1) understand the basic biological concepts, biological laws and phenomena; features of 

morphology, anatomy, physiology, ecology, reproduction, systematics and geographical 

distribution of plants, fungi and microorganisms; 

2) identify systematic groups of plants, species diversity of higher and lower plants, 

including local flora; 

3) to understand their role in nature and human economic activity;  

4) apply the updated content of educational programs in biology;  

5) establish hierarchical relationships between taxa within evolution; 

6) apply the acquired knowledge in research work, in teaching biology lessons at school, 

in conducting elective classes and circles, in organizing and conducting educational and 

research, project work of students in biology;  

7) to develop practice-oriented tasks and tasks of a creative nature (tasks of research, 

entertaining nature, etc.).) 

8) to use skills of work in laboratories, museums, libraries; to analyze features of a 

structure and regularities of functioning of separate structures, cells, organs of plants; 

9) demonstrate the basic skills of microscopy, observation, description, identification, 

classification and systematization of plants using international terminology and nomenclature, 

special and scientific literature, traditional and modern equipment and methods. 

10) possess skills: the use of educational equipment, the use of visual materials in 

educational practice and research work. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курсы: биология. 

Школьный курс: биология. 

School cours: biology. 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Сәндік өсімдік шаруашылығы және гүл шаруашылығы, Ландшафтық дизайн 

Декоративное растениеводство и цветоводство, Ландшафтный дизайн 

Ornamental plant growing and floriculture, Landscape design 

 

Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер систематикасы 

Систематика низших и высших растений 

Systematics of lower and higher plants 

Мақсаты: өсімдіктер систематикасының даму тарихы, өсімдіктерді жүйелеу 

принциптері мен зерттеу әдістерін, халықшаруашылығында маңызды өкілдері мен 

олардың құрылысының ерекшеліктері, көбейту және қорғау шараларын оқып үйрену, 

жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің шығу тегі мен эволюциясын және филогенезін білу. 

Мазмұны: жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жүйелеу принциптері. Жасуша 

құрылысының ерекшелігі. Өсімдіктерді зерттеу әдістері. Ашық және жабық тұқымдылар 

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

өкілдері, көбеюі, таралу ерекшеліктері, маңызы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)өсімдіктердің жасуша құрылысы мен көбею ерекшеліктерін, маңызы мен 

өкілдерін сипаттау; 

2)өсімдіктердің, саңырауқұлақтардың және микроорганизмдердің морфологиялық 

ерекшеліктері, анатомиясы, физиологиясы, экологиясы, систематикасы және 

географиялық таралуы туралы, олардың табиғаттағы және адамның шаруашылық 

өміріндегі ролін талдау; 

3)жаңартылған бағдарлама және әдістеме бойынша өсімдіктер бөлімінің мазмұнын, 

мектеп курсындағы биология пәнін оқытудың аспектілерін білу керек. ҚР білім 

саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарды, биология бойынша білім 
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бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын, ҚР жалпы білім беретін мектептерінде білім 

процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы, құндылыққа бағытталған, жеке басқа 

бағытталған, саралап жіктелген, интергративті, іскерлік, информациялық 

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

тәсілдерге негізделген оқудың жаңа стандарттарын; оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын, жаратылыстану ғылымдарының сауаттылығын дамыту және диагностикалау 

әдістерінің құралдарын; ғылыми-теориялық және белгiсi бар бағалауды жүйенiң 

әдiстемелiк негiзiн талдау; 

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

ағзалар құрылысының көп деңгейлі қағидаларын, олардың ішіндегі иерархиялық 

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

жүйесін және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің көп түрлілігін, сонымен қатар жергілікті 

флораны қолдану. 

5) ғылыми зерттеу (педагогикалық) жұмыстары кезінде алынған білімдерді 

пайдалана білуге;  

6)мектепте биология пәнін жүргізуде, факультативтік сабақтар мен үйірмелер 

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

өткізуде алынған теориялық білімдерін және зертханалық икемдерін  тәжірибе және ғылыми-

зерттеу іс-әрекеттерінде қолдана білуі;  

7)жаңа тәсiлдер негiзде мектептегі биология курсы бойынша тапсырмалар 

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

мұражайларда, кітапханаларда икемдерін қолдана алуы қажет; мазмұны жаңарған биология 

білімінің төңірегінде әр түрлі фунционалдық, оқушылардың жаратылыстану ғылымдар 

сауаттылығының дамуын жүзеге асыру, тәжірибелік бағытталған тапсырмалар және 

шығармашылық сипаттағы тапсырмалар құру (зерттеу сипаттағы, экономикалық, тарихи 

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

сауаттылығының қалыптасуын; 

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

жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі негізінде биология бойынша оқу бағдарламаларын 

ұйымдастыра білу; 

9)жасушалардың, өсімдік бөлімдері құрылыстарының ерекшеліктерін және жеке 

құрылымдардың жұмыс істеу заңдылықтарына талдау жасау; микроскопия, бақылау, 

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

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

жүйелеу икемділігін көрсете білуі қажет.  

10) оқу жаттығу іс тәжірибесінде, ғылыми зерттеу жұмыстарында көрнекті 

материалдарды оқу құралдарын дұрыс пайдалана білуге; 

11)жоғары сатыдағы өсімдіктер бойынша заманауи ақпараттарда бағыт табу және 

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

 

Цель: изучение история развития систематики растений, принципы классификации 

и методы исследования, представителей значимых в народном хозяйстве и их 

структурные особенности, проблемы размножения и охраны, знать происхождение, 

эволюцию и филогенез высших растений. 

Содержание: принципы классификации систематики растений. Особенности 

строение клетки. Методы исследования систематики высших растений. Методы 

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

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

особенности распростронения, значение. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать особенности строения клетки и размножения растений, 

представителей и значение;  

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

размножения, систематики и географического распространения растений, грибов и 

микроорганизмов, понимает их роль в природе и хозяйственной деятельности человека;  
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3) сравнивать содержание раздела систематики высших растений по обновленной 

программе и методические аспекты изучения дисциплины в школьном курсе биологии;  

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

содержание образовательных программ по биологии, об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые стандарты обучения, 

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

интегративном, деятельностном, информационно-коммуникативном, проектно - 

исследовательском, проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах; 

инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, естественнонаучной 

грамотности школьников; научно-теоретические и методические основы системы критериального 

оценивания;  

4) обобщать основные биологические понятия, знания биологических законов и 

явлений; о многоуровневом принципе строения живых организмов и иерархических 

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

группах растений и видовом разнообразии высших и низших растений, в том числе 

местной флоры; 

5)применять полученные знания в научно исследовательской (педагогической) 

работе;  

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

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

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

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

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

интегративного, компетентностного и деятельностного;  

7)в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать 

практикоориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

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

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  

8)реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы критериального 

оценивания образовательных достижений;  

9)анализировать особенности строения и закономерности функционирования 

отдельных структур, клеток, органов растений; демонстрацияосновных навыков 

микроскопирования, наблюдения, описания, идентификации, классификации и 

систематизации растений с использованием международной терминологии и 

номенклатуры, специальной и научной литературы, традиционной и современной 

аппаратуры и методов; 

10)использовать учебное оборудование, применять наглядных материалов в 

учебной практике и научно исследовательской работе; 

11) ориентироваться в современной информации по систематике высших растений 

ипредставления информации различными способами: описательным, схематическим, 

графическим, элементарными методами биологического познания, навыками работы с 

биологической информацией. 

 

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

classification and research methods, important representatives in narodnomhozyaystve and their 

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

phylogeny of plants. 

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

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

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

species, classification, representatives, reproduction, especially rasprostronenie, value. 

As a result of studying the course the student will: 
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1) to describe the features of the cell structure and reproduction of plants, representatives 

and value;  

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

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

role in nature and human economic activity;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assessment;  

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

phenomena; the multilevel principle of the structure of living organisms and hierarchical 

relationships within it; the stages of development of living organisms, the main systematic 

groups of plants and species diversity of higher and lower plants, including local flora; 

5) apply the acquired knowledge in research (pedagogical) work;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

educational achievements;  

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

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

description, identification, classification and systematization of plants using international 

terminology and nomenclature, special and scientific literature, traditional and modern 

equipment and methods; 

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

work; 

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

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

biological cognition, skills in working with biological information. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курсы: биология. 

Школьный курс: биология. 

School cours: biology. 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Сәндік өсімдік шаруашылығы және гүл шаруашылығы, Ландшафтық дизайн 

Декоративное растениеводство и цветоводство, Ландшафтный дизайн 

Ornamental plant growing and floriculture, Landscape design 
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Зоология 

Зоология  

Zoology 

Пәннің мақсаты: Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың көптүрлілігі, 

морфофизиологиялық ерекшеліктері, шығу тегі, биологиясы, эволюциясы, қазіргі 

экожүйедегі орны, таралуы, биосферада және адам өміріндегі маңызы туралы 

студенттердің ғылыми білімдерін қалыптастыру.  

Мазмұны: омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың классификациясы. Әрбір 

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

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

Зоологияның қысқаша даму тарихы, жануарлардың негізгі деңгейлік формалары 

қарастырылған  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарлардың құрылысының сипаттамасын; систематикасын, онтогенезін, 

типтердің экологиясын, сонымен қатар жануарлар кластарын байланыстыру; 

2)жануарлардың негізгі топтарының филогениясын; Қазақстан Республикасының 

білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттары, биология және 

жаратылыстану ғылымдары бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған 

мазмұны, Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде оқу процесін 

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

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

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

диагностика және функционалдық сауаттылығын дамыту, оқушылардың жаратылыстану 

ғылыми сауаттылығын; ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері критериалды 

бағалау жүйесін қолдану; 

3) оқу материалын сараптай, маңызды морфологиялық және биологиялық 

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

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

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

алған теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын практикалық және ғылыми-

зерттеуді мектепте биология сабақтарын түсіндіру кезінде, факультативтік сабақтар мен 

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

жұмыстар ұйымдастыру және өткізу, жаңа тәсілдер негізінде мектеп курсының 

тақырыптары бойынша тапсырмалар жасауға: проблемалық, зерттеу, интегративті, 

құзыреттілік және іс-әрекетті талдау;  

4)білу биологиялық білім берудің мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың 

функционалдық, жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын дамытуды жүзеге 

асыруда, іс-тәжірибеге бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы 

тапсырмалар (зерттеу, танымдық сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

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

жаратылыстану сауаттылық тексеруді жүзеге асыруды қалыптастыру;  

5)білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес биология және жаратылыстану 

білім беру бағдарламаларын, жаңартылған мазмұнымен және критериалды бағалау 

жүйесі негізінде білім жетістіктерін іске асыру; 

6) негізгі ғылыми зерттеу әдістерін игеру;  

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

және камеральды өңдеу тәсілдерін; жалпы білім беретін мектептерде биология зоология 

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

мектептерде омыртқасыздар зоологиясы тақырыптарының әдістері мен тәсілдерін 

оқытуға. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексные научные знания о 

морфофункциональной организации беспозвоночных и позвоночных животных, об их 

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

систематики, о их роли в природе и жизни человека. 

Содержание: знакомство со всеми типами беспозвоночных и позвоночных  

животных. Систематика, особенности структуры, размножение и развитие каждого типа, 

биология, экология, распространение, значение, палеонтология и филогенез.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) связывать характеристику уровней организации животных; систематику, 

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

2) применять филогению основных групп животных; нормативно-правовые 

документы в сфере образования РК, обновленное содержание образовательных программ 

по биологии и естествознанию, об особенностях организации образовательного процесса 

в общеобразовательных школах РК, новые стандарты обучения, основанные на 

ценностно-ориентированном, личностно-ориентированном, дифференцированном, 

интегративном, деятельностном, информационно-коммуникативном, проектно - 

исследовательском, проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах; 

инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, 

естественнонаучной грамотности школьников; научно-теоретические и методические 

основы системы критериального оценивания; 

3)анализировать изучаемый материал, выделять наиболее характерные 

морфологические и биологические особенности тех или иных групп животных, 

прослеживать степень повышения их организации; применять полученные теоретические 

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

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

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

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

исследовательского, интегративного, компетентностного и деятельностного;  

4)в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать практико-

ориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

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

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  

5)реализовывать образовательные программы по биологии и естествознанию в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, обновленным содержанием и на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений;  

6)оценивать основные методаы научных исследований;  

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

камеральной обработки собранного материала, монтировать; приемами и методами 

преподавания тем по зоологии беспозвоночных в курсе биологии общеобразовательной школы, 

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

проектной работы с учащимися по биологии. 

 

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

morphological and functional organization of invertebrates and vertebrates, about their 

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

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

Content: types of invertebrate and vertebrate animals. Systematics, structural features, 

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

paleontology and phylogenesis. 

As a result of studying the course the student will: 

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

structure, ontogenesis, ecology of types and classes of animals;  

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

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

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

of the Republic of Kazakhstan, new standards of education based on value-oriented, personality-
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oriented, differentiated, integrative, activity, information and communication, design and 

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

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

methodological foundations of the system of criteria-based assessment;  

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

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

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

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

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

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

integrative, competence and activity;  

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

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

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

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

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

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

criteria-based assessment of educational achievements;  

6) evaluate the main methods of scientific research;  

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

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

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

laboratory work, organization of educational and research, project work with students in 

biology. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cell 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Құс шаруашылығы негіздері, Ара шаруашылығы негіздері 

Основы птицеводства, Основы пчеловодства 

Basics of poultry, Вasis Вeekeeping 

 

Омыртқасыздар мен омыртқалылар зоологиясы 

Зоология беспозвоночных и позвоночных 

Zoology of invertebrates and vertebrates 

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде зоология саласындағы базалық теориялық 

және практикалық білім мен  эволюцияның жолдары мен механизмдері, биосфераның бір 

бөлігі ретінде жануарлар дүниесінің алуан түрлілігі, биосфераның тұрақты дамуындағы 

жануарлардың рөлі туралы заманауи түсініктерді қалыптастыру.  

 Мазмұны: Зоологияның қысқаша даму тарихы, омыртқасыз  және  омыртқалы 

жануарлардың классификациясы, систематикасы, эволюциясы, құрылым ерекшеліктері,  

экологиясы, маңызы, палеонтологиясы мен филогенезі.   

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарлардың құрылысының сипаттамасын; систематикасын, онтогенезін, 

типтердің экологиясын, сонымен қатар жануарлар кластарын байланыстыру; 

2)жануарлардың негізгі топтарының филогениясын; Қазақстан Республикасының 

білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттары, биология және 

жаратылыстану ғылымдары бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған 

мазмұны, Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде оқу процесін 

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

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

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

диагностика және функционалдық сауаттылығын дамыту, оқушылардың жаратылыстану 
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ғылыми сауаттылығын; ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері критериалды 

бағалау жүйесін қолдану; 

3) оқу материалын сараптай, маңызды морфологиялық және биологиялық 

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

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

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

алған теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын практикалық және ғылыми-

зерттеуді мектепте биология сабақтарын түсіндіру кезінде, факультативтік сабақтар мен 

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

жұмыстар ұйымдастыру және өткізу, жаңа тәсілдер негізінде мектеп курсының 

тақырыптары бойынша тапсырмалар жасауға: проблемалық, зерттеу, интегративті, 

құзыреттілік және іс-әрекетті талдау;  

4)білу биологиялық білім берудің мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың 

функционалдық, жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын дамытуды жүзеге 

асыруда, іс-тәжірибеге бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы 

тапсырмалар (зерттеу, танымдық сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

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

жаратылыстану сауаттылық тексеруді жүзеге асыруды қалыптастыру;  

5)білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес биология және жаратылыстану 

білім беру бағдарламаларын, жаңартылған мазмұнымен және критериалды бағалау 

жүйесі негізінде білім жетістіктерін іске асыру; 

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

және камеральды өңдеу тәсілдерін; жалпы білім беретін мектептерде биология зоология 

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

мектептерде омыртқасыздар зоологиясы тақырыптарының әдістері мен тәсілдерін 

оқытуға. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических и 

практических знаний в области зоологии и современных представлений о путях и 

механизмах эволюции, разнообразии животного мира как части биосферы, роли 

животных в устойчивом развитии биосферы.  

 Содержание: Краткая история развития зоологии, классификация, систематика, 

эволюция, особенности структуры, экология, значение, палеонтология и филогенез 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) связывать характеристику уровней организации животных; систематику, 

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

2) применять филогению основных групп животных; нормативно-правовые 

документы в сфере образования РК, обновленное содержание образовательных программ 

по биологии и естествознанию, об особенностях организации образовательного процесса 

в общеобразовательных школах РК, новые стандарты обучения, основанные на 

ценностно-ориентированном, личностно-ориентированном, дифференцированном, 

интегративном, деятельностном, информационно-коммуникативном, проектно - 

исследовательском, проблемном, системном, модульном, компетентностном подходах; 

инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, 

естественнонаучной грамотности школьников; научно-теоретические и методические 

основы системы критериального оценивания; 

3)анализировать изучаемый материал, выделять наиболее характерные 

морфологические и биологические особенности тех или иных групп животных, 

прослеживать степень повышения их организации; применять полученные теоретические 

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

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

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

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

исследовательского, интегративного, компетентностного и деятельностного;  
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4)в рамках обновления содержания биологического образования осуществлять развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать практико-

ориентированные задания и задания творческого характера (задания исследовательского, 

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

осуществлять проверку сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности;  

5)реализовывать образовательные программы по биологии и естествознанию в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, обновленным содержанием и на основе системы 

критериального оценивания образовательных достижений;  

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

камеральной обработки собранного материала, монтировать; приемами и методами 

преподавания тем по зоологии беспозвоночных в курсе биологии общеобразовательной школы, 

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

проектной работы с учащимися по биологии. 

 

The purpose of the discipline is to form students ' basic theoretical and practical 

knowledge in the field of Zoology and modern ideas about the ways and mechanisms of 

evolution, diversity of the animal world as part of the biosphere, the role of animals in the 

sustainable development of the biosphere.  

 Contents: brief history of Zoology, classification, systematics, evolution, structural 

features, ecology, significance, paleontology and phylogeny of invertebrates and vertebrates. 

As a result of studying the course the student will: 

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

structure, ontogenesis, ecology of types and classes of animals;  

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

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

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

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

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

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

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

methodological foundations of the system of criteria-based assessment;  

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

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

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

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

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

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

integrative, competence and activity;  

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

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

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

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

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

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

criteria-based assessment of educational achievements;  

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

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

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

laboratory work, organization of educational and research, project work with students in 

biology. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жеке даму биологиясы 

Биология индивидуального развития 

Biology of individual development 
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Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Құс шаруашылығы негіздері, Ара шаруашылығы негіздері 

Основы птицеводства, Основы пчеловодства 

Basics of poultry, Вasis Вeekeeping 

 

Жалпы химия  

Общая химия 

General chemistry 

Мақсаты:  бейорганикалық және органикалық химияның негізгі түсініктері, 

теориялар, заңдар оқуға пән типтік проблемаларды шешу негізгі әдістерін үйрену және 

оларды практикада қолдана білу керек. 

Мазмұны: Бейорганикалық қосылыстардың кластары, химиялық теңдеулер, атом 

құрылысы, кванттық теориясы, химиялық байланыс, химиялық байланыс негізі, 

химиялық тепе-теңдік,  ылғалдану теориясы, ұғымдардың эволюциясы, тұндыру 

шарттары. Стереохимиялык теория (конформация, конформациялык анализ). Реакциялар 

мен реагенттердің классификациясы. Органикалық косылыстардың молекулаларындағы 

электрондык эффектілер. Индукциялық эффектілер, таутомерлік эффектілер. 

Гиперконьюгация. Көміртектің қаныққан атомындағы алмасу реакцияларының 

механизмі. Ауыспалы күй теориясы, тұрактану факторлары. Нуклеофильді алмасу (SNi, 

SN2 механизмдері, реакция факторлары, стереохимиялык эффект), көпмолекулалы 

механизм. Электрофильді алмасу (екі механизм, екі механизм арасындағы шекті 

жағдайлар, реакция факторлары, стереохимия және кинетика). Гомолитикалык алмасу 

(ерекшеліктері, механизмі, бос радикалдардыћ селективтілігі, "клеткалық эффект". 

Қанықпаған жүйелерге қосылу реакциялары (механизмі, процесс сатылары, 

стереохимия), қосарланған диендерге қосылу. Электрофильді–және радикалды қосылу. 

Ароматты қатардағы алмасу. Ароматтылық, бензолды емес ароматты қосылыстар. Бензол 

сақинасындағы алмасу теориясы. Бағдарлау ережесі, молекуланың компланарлылығы. 

Молекулалық қайтадан топтасулар. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Бейорганикалық және органикалық химия негіздерін түсінеді; 

2) алынған білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қабылдау және 

пайдалану;  

3) реакциялар теңдеуін құрады;  

4) басқа оқу пәндерін оқу кезінде алынған білімді пайдаланады;  

5) реагенттердің типі, сипаты бойынша органикалық реакцияларды анықтайды 

молекулада реакциялық орталықтарды анықтау және олардың сипатын анықтайды 

(қышқылды, негізгі, электрофильді немесе нуклеофильді) және осыған сәйкес 

функцияның реакциялық қабілетін бағалайды. 

6) әртүрлі түрдегі химиялық есептерді шешеді; 

7) әдебиетпен өз бетінше жұмыс істейді;  

8) өтпелі жағдайды ескере отырып, органикалық қосылыстардың реакцияларын 

түсіндіру және олардың неғұрлым энергетикалық тиімді бағытын таңдайды; 

9) мақсатты өнімді синтездеудің әртүрлі жолдарын ұсынуға және реагенттердің 

қолжетімділігін, процестің кезеңділігін, бөлу және бөлу әдістемелерін ескере отырып, 

неғұрлым қолайлы, экологиялық таза нұсқаны таңдайды. 

 

Цель: изучить основные понятия, теории, законы неорганической и органической 

химии, ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины 

и уметь применять их на практике. 

Содержание: Классы неорганических соединений, химические уравнения, строение 

атома, квантовая теория, химическая связь, эволюция  представлений о химической 

связи, соединения переменного состава, химическое равновесие, растворение, гидратная 

теория растворения, осаждение, условия осаждения. 

Современное состояние теории органической химии. Стереохимическая теория 

(конформация, конформационный анализ). Классификация реакций и реагентов. 
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Электронные эффекты в молекулах органических соединений. Индукционный, 

мезомерный эффекты, эффект поля, таутомерный эффект. Гиперконъюгация. Механизмы 

реакций замещения у насыщенного атома углерода. Теория переходного состояния, 

факторы стабилизации. Нуклеофильное замещение (механизмы SN1, SN2, факторы 

реакции, стереохимический эффект),  тримолекулярный  механизм.   Электрофильное 

замещение (два механизма, пограничные случаи между двумя механизмами, факторы 

реакции, стереохимия и кинетика). Гомолитическое замещение (особенности, механизм, 

селективность свободных радикалов, "клеточный эффект".  Реакции  присоединения  к  

ненасыщенным системам (механизм, стадии процесса, стереохимия), присоединение к 

сопряженным диенам. Электрофильное и радикальное присоединение. Замещение в 

ароматическом ряду. Ароматичность, небензоидные ароматические  структуры.   Теория  

замещения  в бензольном кольце. Правила ориентации, компланарность  молекулы.  

Молекулярные  перегруппировки. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Понимать основы неорганической и органической химии; 

2) Приеменять и использовть полученные  знаний в теоретических и практических 

целях;  

3) Составлять уравнения реакций;  

4) Использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин;  

5)определять органические реакции по типу реагентов, характеру 

разрыва связи, стадийности процесса; определять в молекуле реакционные центры и 

устанавливать их характер (кислотный, основной, электрофильный или нуклеофильный) 

и в соответствии с этим оценить реакционную способность функции. 

6) Решать химических задач различного типа,  

7) Самостоятельной работать с литературой;  

8) Объяснять реакции органических соединений с учетом переходного состояния и 

выбрать наиболее энергетически выгодное их направление; 

9) Предлагать различные пути синтеза целевого продукта и выбрать наиболее 

приемлемый, экологически чистый вариант с учетом доступности реагентов, стадийности 

процесса, методик выделения и разделения. 

 

Purpose: to study the basic concepts, theories, laws of inorganic and organic chemistry, to 

get acquainted with the basic methods of solving typical problems of this discipline and to be 

able to apply them in practice. 

Contents: Classes of inorganic compounds, chemical equations, atomic structure, 

quantum theory, chemical bond, evolution of ideas about chemical bond, compounds of variable 

composition, chemical equilibrium, dissolution, hydrate theory of dissolution, deposition, 

deposition conditions. 

The current state of the theory of organic chemistry. Stereochemical theory 

(conformation, conformational analysis). Classification of reactions and reagents. Electronic 

effects in molecules of organic compounds. Induction, mesomeric effects, field effect, 

tautomeric effect. Hyperconjugation. Mechanisms of substitution reactions in a saturated carbon 

atom. The theory of the transition state, the factors of stabilization. Nucleophilic substitution 

(mechanisms SN1, SN2, reaction factors, stereochemical effect), trimolecular mechanism.   

Electrophilic substitution (two mechanisms, boundary cases between two mechanisms, reaction 

factors, stereochemistry and kinetics). Homolytic substitution (features, mechanism, selectivity 

of free radicals, "cellular effect".  Joining reactions to non-saturated systems (mechanism, 

process stages, stereochemistry), joining to conjugated dienes. Electrophilic and radical joining. 

Substitution in the aromatic series. Aromaticity, non-benzoid aromatic structures.   Substitution 

theory in the benzene ring. Rules of orientation, coplanarity of the molecule.  Molecular 

rearrangements. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Understand the basics of inorganic and organic chemistry; 

2) to Adopt and use the acquired knowledge for theoretical and practical purposes;  

3) write the equations of reactions;  
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4) Use the acquired knowledge in the study of other academic disciplines;  

5) to determine organic reactions by type of reagents, nature 

to determine the reaction centers in the molecule and establish their nature (acidic, basic, 

electrophilic or nucleophilic) and in accordance with this to assess the reactivity of the function. 

6) Solve chemical problems of various types,  

7) Independent work with literature;  

8) Explain the reactions of organic compounds taking into account the transition state and 

choose the most energetically advantageous direction; 

9) to Offer different ways of synthesis of the target product and to choose the most 

acceptable, environmentally friendly option taking into account the availability of reagents, the 

stages of the process, the methods of isolation and separation. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курсы: химия 

Школьный курс: химии 

School course: chemistry 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with bases of selection 

 

Биохимия негіздері 

Основы биохимии 

Basics of biochemistry 

Мақсаты: нуклейн қышқылдарының құрылымы мен қасиеттерін оқып уйрену, 

организімнің белсенді биохимиялық реакцияларының өзгерістері зақымданған ДНҚ-ның 

қайта қалпына келуі, гендердің рекомбинациясы және генетикалық ақпараттың жазылу 

механизмін білу. 

Мазмұны: биохимия физико-химиялық биологияның базалық құрамы. 

Биохимиялық зерттеулердің әдістері. Липидтер: жіктелуі, құрылымы және қызметі, 

олардың биологиялық мембрананы құрудағы рөлі. Май қышқылдары, ацилглицеридтер, 

терпен, стероидтар. Катаболизм және анаболизм. Ақуыз, көмірсу, май және нуклеин 

қышқылдарының алмасуы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биомолекулалардың барлық сыныптарын атайды; 

2) нуклеин қышқылдарының құрылысы мен құрылымының негіздерін, 

транскрипцияның молекулалық механизмдерін, ДНК, РНК трансляцияларын түсінеді; 

3)алынған білімді зерттеу жұмысында қолданады; 

3)оқу жабдықтарын пайдалану дағдыларын дамытады;  

4) зертханалық жұмыстарды жүргізеді; 

5) маңызды процестерді катализ және реттеу үшін қажетті ақуыздардың құрылысы 

мен функциялары туралы түсініктерді нақтылау; 

6) биохимия мен молекулалық биологияның заманауи әдістері мен жетістіктерін 

интерпретациялау жоғары молекулалық қосылыстардың құрылысы туралы заманауи 

түсініктерді пайдалана отырып, макромолекулалардың құрылысын сипаттайды. 

 

Цель:  изучение свойств, структуры и функций нуклеиновых кислот, 

взаимодействия биологических обьектов, мутации и воостанавления повреждений ДНК, 

рекомбинации генов, рассшифровка способа генетической записи. 

Содержание: биохимия – наука о химическом составе, структуре, свойствах, 

функциях биологических молекул и обмене веществ в живых системах. Липиды и их 

биологическая функция. Жирные кислоты, ациглицериды, терпены, стероиды. 

Катаболизм и анаболизм. Обмен белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) перечислять всех классов биомолекул; 
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2)Понимать основы строения и структур нуклеиновых кислот, молекулярные 

механизмы транскрипции, трансляции ДНК, РНК; 

3)Применять полученные знания в исследовательской работе; 

3)Развивать навыки использования учебного оборудования;  

4) проводит лабораторные работы.   

5) детализировать представления о строении и функциях белков‚ необходимых для 

катализа и регуляции важнейших процессов; 

6) интерпретировать современные методы и достижения биохимии и молекулярной 

биологии характеризовать строение макромолекул, используя современные 

представления о строении высокомолекулярных соединений; 

 

The purpose is to study of the properties, structure and function of nucleic acids, the 

interaction of biological objects, mutation and voostanavlenie DNA damage, recombination of 

genes, deciphering of genetic recording. 

Contents: biochemistry - the study of the chemical composition, structure, properties and 

functions of biomolecules and metabolism in living systems. Lipids and their biological 

function. Fatty acids atsiglitseridy, terpenes, steroids. Anabolism and catabolism. Exchange of 

proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids. 

As a result of studying the course the student will: 

1) list all classes of biomolecules; 

2) Understand the basics of the structure and structures of nucleic acids, molecular 

mechanisms of transcription, translation of DNA, RNA; 

3) Apply the acquired knowledge in research work; 

3) Develop skills of using educational equipment;  

4) conducts laboratory work;  

5) to detail the understanding of the structure and functions of proteins ' necessary for 

catalysis and regulation of important processes; 

6) to interpret modern methods and achievements of biochemistry and molecular biology 

to characterize the structure of macromolecules, using modern ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Mектептегі химия  

Школьная химия  

School chemistry  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Микробиология және биотехнология негіздері 

Основы микробиологии и биотехнологии 

Fundamentals of microbiology and biotechnology 

 

Жалпы физика 

Общая физика 

General physics 

Мақсаты: студенттердің қазіргі биологияның дүниетанымын қалыптастыру, 

биофизиканың өзіндік ғылым ретінде негізгі теориялық ережелерін меңгеру; 

Мазмұны: курс тірі жүйелердегі физикалық заңдылықтарды, биологиялық 

жүйелердің термодинамикасын, биологиялық процестердің кинетикасын қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) физика саласындағы заманауи жетістіктерді түсіну;  

2) биологиялық объектілердің тіршілік әрекеті негізінде жатқан физика-химиялық 

үрдістер мен механизмдерге өрнек салу; 

3) механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдар 

физикасы және атом құбылыстары, атом ядросы және бөлшектер физикасы саласында 

зерттеулер жүргізу; 

4) кәсіби міндеттерді шешу үшін базалық теориялық білімді пайдалану; 

5) Заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа 

білім алуға; 
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6) эксперимент барысында алынған нәтижелерді талдау және ресімдеу;  

7) қойылған эксперимент нәтижесінде қорытынды жасау және жалпылау. 

 

Цель: формирование у студентов мировоззрения современного биолога, освоение 

или основных теоретических положений биофизики как самостоятельной науки; 

Содержание: Курс предусматривает физические закономерности в живых системах, 

термодинамику биологических систем, кинетику биологических процессов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать  современные достижения в области физики;  

2) обиснять физико-химические процессы и механизмы, лежащих в основе 

жизнедеятельности биологических объектов; 

3) Проводить исследования  в области механики, молекулярной физики, 

электричества и магнетизма, оптики, физики атомов и атомных явлений, физики 

атомного ядра и частиц; 

4) использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных 

задач; 

5) приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии; 

6) анализировать и оформлять полученные в ходе эксперимента результаты;  

7) обобщать и делать выводы в итоге поставленного эксперимента. 

 

Purpose: formation of students ' worldview of modern biologist, development or basic 

theoretical positions of Biophysics as an independent science; 

Content: The course provides physical laws in living systems, thermodynamics of 

biological systems, kinetics of biological processes. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand modern advances in physics;  

2) describe the physical and chemical processes and mechanisms underlying the life of 

biological objects; 

3) conduct research in the field of mechanics, molecular physics, electricity and 

magnetism, optics, physics of atoms and atomic phenomena, physics of the atomic nucleus and 

particles; 

4) use basic theoretical knowledge to solve professional problems; 

5) acquire new knowledge using modern educational and information technologies; 

6) analyze and formalize the results obtained during the experiment;  

7) generalize and draw conclusions as a result of the experiment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курсы: физика 

Школьный курс: физики 

School course: physics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өсімдіктер физиологиясы агрономия негіздерімен 

Физиология растений с основами агрономии 

Physiology of plants with the basics of agronomy 

 

Қоршаған ортаның физикасы  

Физика окружающей среды 

Еnvironmentalphysics 

Мақсаты: студенттердің қазіргі биологияның дүниетанымын қалыптастыру, 

биофизиканың өзіндік ғылым ретінде негізгі теориялық ережелерін меңгеру; 

Мазмұны: Қоршаған ортадағы механикалық құбылыстар, тербеліс және толқындық 

процестер. Қоршаған ортадағы электромагниттік құбылыстар. Электромагниттік 

толқындар. Табиғаттағы оптикалық құбылыстар. Жарық толқындары және олардың 

негізгі параметрлері. Қоршаған ортадағы интерференциялық және дифракциялық 

құбылыстардың пайда болуы. 
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Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) физика саласындағы заманауи жетістіктерді түсіну;  

2) биологиялық объектілердің тіршілік әрекеті негізінде жатқан физика-химиялық 

үрдістер мен механизмдерге өрнек салу; 

3) механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдар 

физикасы және атом құбылыстары, атом ядросы және бөлшектер физикасы саласында 

зерттеулер жүргізу; 

4) кәсіби міндеттерді шешу үшін базалық теориялық білімді пайдалану; 

5) Заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа 

білім алуға; 

6) эксперимент барысында алынған нәтижелерді талдау және ресімдеу;  

7) қойылған эксперимент нәтижесінде қорытынды жасау және жалпылау. 

 

Цель: формирование у студентов мировоззрения современного биолога, освоение 

или основных теоретических положений биофизики как самостоятельной науки; 

Содержание: В курсе изучаются механические явления, колебательные и волновые 

процессы, электромагнитные явления в окружающей среде, электромагнитные волны, 

оптические явления в природе, световые волны и их основные параметры, проявления 

интерференционных и дифракционных явлений в окружающей среде. 

В результате изучения студент должен: 

1) понимать  современные достижения в области физики;  

2) обиснять физико-химические процессы и механизмы, лежащих в основе 

жизнедеятельности биологических объектов; 

3) Проводить исследования  в области механики, молекулярной физики, 

электричества и магнетизма, оптики, физики атомов и атомных явлений, физики 

атомного ядра и частиц; 

4) использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных 

задач; 

5) приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии; 

6) анализировать и оформлять полученные в ходе эксперимента результаты;  

7) обобщать и делать выводы в итоге поставленного эксперимента. 

 

Purpose: formation of students ' worldview of modern biologist, development or basic 

theoretical positions of Biophysics as an independent science; 

Сontent: The course studies mechanical phenomena, vibrational and wave processes, 

electromagnetic phenomena in the environment, electromagnetic waves, optical phenomena in 

nature, light waves and their main parameters, manifestations of interference and diffraction 

phenomena in the environment. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand modern advances in physics;  

2) describe the physical and chemical processes and mechanisms underlying the life of 

biological objects; 

3) conduct research in the field of mechanics, molecular physics, electricity and 

magnetism, optics, physics of atoms and atomic phenomena, physics of the atomic nucleus and 

particles; 

4) use basic theoretical knowledge to solve professional problems; 

5) acquire new knowledge using modern educational and information technologies; 

6) analyze and formalize the results obtained during the experiment;  

7) generalize and draw conclusions as a result of the experiment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мектеп курсы: физика 

Школьный курс: физики 

School course: physics 

 



 

37 

 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өсімдіктер физиологиясы агрономия негіздерімен 

Физиология растений с основами агрономии 

Physiology of plants with the basics of agronomy 

 

Жалпы экология 

Общая экология 

General ecology 

Курстың мақсаты - студенттердің қоршаған ортамен өзара әрекеттестікте 

биожүйелердің ұйымдастырылуы мен қызмет ету заңдылықтары туралы, адам мен 

табиғаттың өзара әрекеттестігі туралы түсініктерін қалыптастыру. Экологиялық заңдарды 

сақтау және шебер пайдалану адамзаттың өмір сүруі үшін қажет екенін көрсету. 

Мазмұны: экология ұғымдары және қоршаған ортаның негізгі компоненттері, 

табиғат және Қоғам экологиясы, Болашақ энергиясы және Жасыл экономика, Қазақстан 

Республикасының экологиялық саясаты. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) мыналарды: әртүрлі тіршілік ету ортасының және оларға ағзалардың 

бейімделуінің негізгі ерекшеліктерін; экологиялық факторлардың биожүйелерге әсер 

етуінің негізгі принциптерін түсіну; ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптері туралы; 

2) экологиялық білімді мамандандыруға қатысты пайдалану; 

3) экологиялық факторлардың қоршаған ортаға әсерін анықтау; 

4) экологиялық жүйелерді және олардың өнімділігін бөлшектеуге;; 

5) өзара құрмет пен ынтымақтастық негізінде жұппен және топтағы жұмыс 

берушілер; 

6) антропогендік ластанудың қоршаған ортаға әсерін талдау. 

 

Цель курса -формирование у студентов представлений о закономерностях 

организации и функционирования биосистем в их взаимодействии с окружающей средой, 

о взаимодействии человека и природы. Показать, что соблюдение и умелое 

использование экологических законов необходимо для выживания человечества. 

Содержание: понятия экологии и основных компонентов окружающей среды, 

экологии природы и общества, энергия будущего и зеленая экономики, экологическая 

политика Республики Казахстан. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать: основные особенности различных сред обитания и адаптации к ним 

организмов; основные принципы воздействия экологических факторов на биосистемы; 

о принципах организации и функционирования надорганизменных систем; 

          2) использовать экологические знания применительно к специализации; 

          3) определять влияние  экологических факторов на окружающую среду; 

4) разобрать экологические системы и их продуктивность; 

5) работатm в паре и группе на основе взаимоуважения и сотрудничества; 

6) анализировать влияние антропогенных загрязнений на окружающую среду.  

 

The purpose of the course-the formation of students ' ideas about the laws of the 

organization and functioning of Biosystems in their interaction with the environment, the 

interaction of man and nature. To show that the observance and skillful use of environmental 

laws is necessary for the survival of mankind. 

Contents: the concept of ecology and the main components of the environment, ecology 

of nature and society, future energy and green economy, environmental policy of the Republic 

of Kazakhstan. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand: the main features of different habitats and adaptation of organisms to 

them; the basic principles of the impact of environmental factors on Biosystems; 

on the principles of organization and functioning of supra-organizational systems; 

2) use environmental knowledge in relation to specialization; 
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3) determine the impact of environmental factors on the environment; 

4) analyze ecological systems and their productivity; 

5) work in pairs and groups on the basis of mutual respect and cooperation; 

6) analyze the impact of anthropogenic pollution on the environment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қоршаған ортаның биоиндикациясы 

Биоиндикация окружающей среды 

Bio-indication of environment 

 

 

Экология өлкетану негіздерімен 

Экология c основами краеведения 

Ecology with the basics of local lore  

Пәннің мақсаты: географиялық, биологиялық, тарихи, этномәдени, экологиялық 

және т.б. білімді интеграциялайтын кешендік пән ретінде экологиялық өлкетанудың 

тұтас қабылдануын және өз жері мен туған өлкесін ғылыми зерттеу негіздерін беру; 

өлкетану материалдарын сабақта және оқу-тәрбие үрдісінің басқа да формаларын 

өткізуде пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

Мазмұны: курстың мақсаты мен міндеттері; экологиялық өлкетанудың 

педагогикалық маңызы. Қазақстандағы экологиялық өлкетанудың даму тарихы, ШҚО. 

Мектептегі өлкетану жұмысының түрлері мен ұйымдастыру формалары (Оқу, сыныптан 

тыс және мектептен тыс). Оқу пәндері бойынша экологиялық-өлкетану жұмысының 

жүйесі. Оқу пәндерін оқытудағы өлкетану қағидатының маңызы. Сабақ берудегі өлкетану 

қағидатын жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдері.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) экологиялық өлкетанудың мәні мен педагогикалық мәнін түсіну; 

2)туған өлкенің қоршаған ортасын зерттеу және қорғау бойынша жоспар жасауға;; 

3) "биология" және "жаратылыстану" курстарын оқытуда өлкетану қағидатын 

жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану»; 

4) өз жерінде экологиялық-өлкетану зерттеулерін жүргізу, 

5) Өз облысының (өлкесінің, республиканың) экологиясын зерттеудің үлгі 

жоспарын жасау; ); 

6) өлкетану библиографиясын құру; 

7) мектеп экологиялық-өлкетану үйірмесінің жылдық жұмыс жоспарын әзірлеу; 

8) өлкетану сипатындағы жалпы мектептік іс-шаралардың мазмұнын әзірлеу: 

олимпиадалар, кештер, туристік-өлкетану слеттері, жорық-экспедициялар; 

9) мектептегі оқу процесін жетілдіру мақсатында Өлкетану бойынша ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

10) қала шегінде және оның жақын айналасында маршруттық зерттеулер жүргізу. 

 

Цель дисциплины: дать основы научного изучения своей местности и родного края 

и целостного восприятия экологического краеведения как комплексной дисциплины, 

интегрирующей географические, биологические, исторические, этнокультурные, 

экологические и др. знания; сформировать навыки использования краеведческого 

материала на уроках и при проведении других форм учебно-воспитательного процесса. 

Содержание: цели и задачи курса; педагогическое значение экологического 

краеведения. История развития экологического краеведения в Казахстане, ВКО. Виды и 

организационные формы краеведческой работы в школе (учебная, внеклассная и 

внешкольная). Система эколого-краеведческой работы по учебным предметам. Значение 

краеведческого принципа в преподавании учебных предметов. Методы и приемы 

осуществления краеведческого принципа в преподавании.  
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В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)понимать  сущность и педагогическое значение экологического краеведения; 

2)составлять  план по изучению и охране окружающей среды родного края; 

3) использовать методы и приемы осуществления краеведческого принципа в 

преподавании курсов «биология» и «естествознание»; 

4) проводить эколого-краеведческие исследования своей местности, 

5) составлять типовой план изучения экологии своей области (края, республики); 

6) составлять краеведческую библиографию; 

7) разрабатывать годовой план работы школьного эколого-краеведческого кружка; 

8) разрабатывать содержание общешкольных мероприятий краеведческого 

характера: олимпиады, вечера, туристско-краеведческие слеты, походы-экспедиции; 

9) вести научно-исследовательскую работу по краеведению в целях 

совершенствования учебного процесса в школе; 

10) проводить  маршрутных исследований в черте города и в ближайшем его 

окружении.  

 

The purpose of discipline: to give the basis for the scientific study of their area and native 

land and holistic perception of environmental studies as a complex discipline that integrates 

geographical, biological, historical, ethno-cultural, environmental and other knowledge; to form 

the skills of using local history material in the classroom and during other forms of educational 

process. 

Contents: goals and objectives of the course; pedagogical importance of environmental 

studies. History of environmental studies in Kazakhstan, East Kazakhstan region. Types and 

organizational forms of local history work at school (educational, extracurricular and 

extracurricular). The system of ecological and local history work on academic subjects. The 

importance of the principle of local lore in teaching subjects. Methods and techniques of 

implementation of the principle of local lore in teaching.  

As a result of studying the course the student will: 

1) to understand the essence and pedagogical significance of environmental studies; 

2) make a plan for the study and protection of the environment of the native land; 

3) to use methods and techniques of implementation of the principle of local lore in 

teaching courses "biology" and " natural science»; 

4) to carry out ecological and regional studies of the area, 

5) make a model plan for the study of the ecology of their region( region, Republic); 

6) make local history bibliography; 

7) develop an annual work plan of the school ecological and local history circle; 

8) to develop the content of school-wide events of local lore character: Olympiads, 

evenings, tourist and local lore gatherings, Hiking expeditions; 

9) conduct research work on local history in order to improve the educational process at 

school; 

10) conduct route research in the city and in its immediate environment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы 

Анатомия и морфология растений 

Anatomy and morphology of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қоршаған ортаның биоиндикациясы 

Биоиндикация окружающей среды 

Bio-indication of environment 
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Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции  

Genetics with the basics of breeding 

Генетика селекция негіздерімен пәнінің мақсаты: тұқым қуалаушылық пен 

өзгергіштік заңдылықтары, жануарлар мен өсімдіктер селекциясында маңызды орын 

алатын белгілердің тұқым қуалау сипаты туралы жүйелі  білімді қалыптастыру. 

Студенттерде адамның практикалық қызметі мен ғылым үшін генетикалық білімнің  

рөлін түсінуді дамыту және оларды мектептегі биологиялық білім берудің жаңартылған 

мазмұнының мақсаттары мен міндеттерін шешу және  мамандық бойынша ары қарай 

білім алуды жалғастыру үшін  қажетті деңгейде меңгерту.  

Мазмұны: Генетика және селлекция  пәні мен міндеттері, моделдік нысандары мен 

әдістері. Генетика мен селекцияның рнегізгі даму сатылары. Генетика ғылымының халық 

шаруашылығында және селекцияда алатын орны.  Тұқым қуалаушылықтың 

цитологиялық негізі. Аллелді және аллелді  емес  гендердің өзара әрекеттесуі кезінде 

белгілердің тұқым қуалауы және тұқым қуалау принціптері. Тұқым қуалаушылықтың 

хромосомалық теориясы.  Жыныс генетикасы және жыныспен тіркес тұқым қуалау.  

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

және қызметі. Тұқым қуалаудың молекулалық негіздері.  Онтогенездің генетикалық 

негіздері. Популяция генетикасы. Адам генетикасы.  Селекцияның  генетикалық 

негіздері. Іріктеме және қолтұқым туралы ілім, еліміздегі және шетелдердегі 

өсімдіктердің негізгі іріктемелері мен жануарлардың негізгі қолтұқымдары. 

Н.И.Вавиловтың гомологтық қатарлар заңы және оның селекциялық жұмытарда алатын 

маңызы.   

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) генетика мен селекция пәні, мақсаттары мен міндеттерін, генетиканың моделді 

нысандары мен әдістерін атайды; 

2) генетика және селекцияның дамуының негізгі этаптарын, генетика ғылымынң 

қазіргі жай-күйін, генетиканың  ауыл шаруашылығындағы маңызы және селекцияда 

алатын орнын  сипаттайды; 

 3) мектептің биологиялық білім беру жүйесінде және болашақ биология 

мұғалімінің ғылыми білімінде «генетика селекция негіздерімен» курсының маңызын, 

орны және рөлін анықтайды; 

4) мектептегі биология курсының оқу бағдарламасының жаңартылған мазмұнына 

сәйкес генетиканың мақсаты мен міндеттерін, оқу тақырыптарын, бөлімдеріне талдау 

жасайды; 

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

мен заңдылықтарын, аллелді және алледі емес гендердің өзара әрекеттсуіне, 

кроссинговерге генетикалық есептер шығарады; 

6) Мутациялық және модификациялық өзгергіштік, оларды зерттеу әдістерін 

жіктейді; 

7) селекцияның  генетикалық негіздерін, жануарлар мен өсімдіктер селекциясының 

міндеттері, бағыттары мен жетістіктерін;  

8) еліміздегі және шетелдердегі өсімдіктердің негізгі іріктемелері мен 

жануарлардың негізгі қолтұқымдарын салыстырады; 

9) тұқым қуалаушылықты зерттеу бойынша үлгілі тәжірибелердің нәтжелерін 

статистикалық өңдеу әдістерін қолдана отырып эксперименттік мәліметтерге сауатты 

талдау жүргізеді; 

 10) шағылысу, гендердің орналасу т.б.  схемасын жасайды; 

11) генетиканың негізгі бөлімдері бойынша есептерді дұрыс  тіркеп, шешу; 

12)оқу, практикалық өмір мен кәсіби қызметте биологиялық  үрдістердің мәнін 

түсіндіру үшін генетикалық заңдар және генетика мен селекцияның жетістіктері 

бойынша білімін қолданады; 

13)генетикалық есептер мен  жағдайаттарды, кейстерді  шешу мен білімін 

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

ғаламтор ресурстарымен өзбетінше жұмыс істейді;    
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14) түрлердің генетикалық әртүрлілігі мен биологиялық ерекшеліктерін көрсетеді; 

15) өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген жұптар мен топтарда жұмыс 

істеу; 

 

Целью дисциплины «Генетика с основами селекции» является формирование  

систематизированных знаний о закономерностях наследственности и изменчивости,  о 

характере наследования признаков, имеющих важное значение для селекции растений и 

животных.  Формирование  у  студентов  четкого  понимания роли  генетических знаний 

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

необходимом для решения целей и задач обновленного содержания биологического 

образования в школе и продолжения дальнейшего обучения по специальности. 

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

Основные этапы  развития генетики и селекции. Значение генетики в народном 

хозяйстве, ее роль в селекции. Цитологические основы наследственности. Основные 

закономерности наследования признаков и принципы наследственности при 

взаимодействии аллельных и неаллельных генов. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола и сцепленное с полом наследование. Сцепленное наследование и 

кроссинговер. Нехромосомное наследование. Изменчивость и методы изучения.  

Структура и функция гена. Молекулярные механизмы реализации наследственной 

информации. Генетические основы онтогенеза. Генетика популяций. Генетика человека. 

Генетические основы селекции. Учение о сорте и породе, основные сорта растений и 

породы животных в нашей стране и за рубежом; Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова и его значение для селекционной работы, о 

происхождении культурных растений.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать модельные объекты и методы генетики и селекции, историю 

становления, основные этапы развития генетики и селекции, современное состояние 

науки генетики; 

2) обиснять значение генетики в народном хозяйстве, ее роль в селекции; 

3) определяеть значимость, роль и место курса «Генетики с основами селекции» в 

системе школьного биологического образования и в научном образовании будущего 

учителя биологии;  

4) анализировать цели и задачи, разделы, учебные темы по генетике в соответствии 

с обновленным содержанием учебной программы школьного курса биологии; 

5) решать гентические задачи на фундаментальные законы  и принципы 

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

генов; 

6) классифицировать мутационную и модификационную изменчивость, методы их  

изучения; 

7) знать основы генетики человека и его наследственные заболевания; 

8) знать генетические основы селекции. Задачи, направления и достижения в 

селекции растений и животных; 

9) Сравнивать основные сорта растений и породы животных в нашей стране и за 

рубежом; 

10) грамотно проводить анализ экспериментальных данных, результатов 

модельных опытов по изучению наследственности с использованием методов 

статистической обработки; 

11) составлять схемы скрещиваний, родословной, расположения генов, 

генетические рисунки и т.д. 

12) решать и правильно оформляет генетические задачи по основным разделам 

генетики; 

13) использовать  знания генетических законов, достижений генетики и селекции,  

для объяснения сущности биологических явлений и процессов в учебной, в практической 

жизни и в профессиональной деятельности; 
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14) демонстрировать биологические особенности, генетическое разнообразие 

видов; 

15) работь в паре и группе на основе взаимоуважения и сотрудничества; 

 

 

The purpose of the discipline "Genetics with the basics of selection" is the formation  

systematic knowledge about the laws of heredity and variability, the nature of the traits 

inheritance that are important for the selection of plants and animals. Formation of skills of 

genetic analysis of experimental data and solving genetic problems. Formation in students a 

understanding of the role of genetic knowledge for science and practical activities of human and 

mastering them at the level necessary to solve the goals and objectives of the updated content of 

biological education at school and to continue further education in the specialty. 

Content: Aim and tasks, model objects and methods of genetics and selection. The main 

stages of the development of genetics and selection. The value of genetics in the national 

economy, its role in breeding. Cytological basis of heredity. The main patterns of trait 

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

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

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

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

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

basis of selection. The study of the variety and breed, the main plant varieties and animal breeds 

in our country and abroad.  The law of homologous series of hereditary variability of N. I. 

Vavilov and its importance for breeding work, on the origin of cultivated plants.  

As a result of studying the course the student will: 

1) describes the model objects and methods of genetics and breeding, history of 

formation, main stages of development of genetics and breeding, the current state of the science 

of genetics; 

2) explains the importance of genetics in the national economy, its role in breeding; 

3) defines the importance, role and place of the course "Genetics the basics of breeding" 

in the system of school biological education and scientific education of future teacher of 

biology;  

4) analyzes goals and objectives, topics, educational topics on genetics in accordance 

with the updated content of the curriculum of a school course of biology; 

5) requirements for the contents of the basic, advanced, and optional study material on 

genetics and breeding in the school;  

6) decides studies involving genetic challenges to the fundamental laws and principles of 

inheritance of traits in mono-, di - and polyhybrid crosses, the interaction of genes; 

7) Klassificeret mutational and modification variability, methods of their study;  

8) Fundamentals of human genetics and hereditary diseases; 

9) the Genetic basis of selection. Challenges, directions and achievements in breeding of 

plants and animals; 

10) Compares the main varieties of plants and breeds of animals in our country and 

abroad; 

11) to competently carry out analysis of experimental data, results of model experiments 

to study inheritance using the methods of statistical processing;  

12) is the scheme of matings, pedigree, location of genes, genetic diagrams etc. 

13) to settle and correctly executes the genetic tasks on the basic sections of genetics; 

14) use knowledge of genetic laws, the achievements of genetics and plant breeding, to 

explain the nature of biological phenomena and processes in the academic, practical and 

professional activities; 

15) demonstrates the biological characteristics and genetic diversity of species;  

16) is paired and group on the basis of mutual respect and cooperation; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 
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Biology of the Cell 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic world 

 

Генетика негіздері және генетикалық есептерді шешу 

Основы генетики и решение генетических задач 

Basics of genetics and solving genetic problems  

Мақсаты: студенттерде тұқым қуалаушылық және өзгергіштік мәселелерін зерттеу 

мен шешудің классикалық және қазіргі заманғы молекулалық тәсілдерінің негізінде 

генетика бойынша теориялық білімді қалыптастыру. Студенттерде модельді генетикалық 

эксперименттерді талдау барысында теориялық материалды бекітуі және оқылатын 

бөлімдер бойынша әртүрлі деңгейдегі күрделі генетикалық есептерді шешу. 

Студенттердің ғылым мен адамның практикалық қызметі үшін генетикалық білімнің 

рөлін нақты түсінуін қалыптастыру. 

Мазмұны: Генетика пәні мен міндеттері, даму тарихының негізгі кезеңдері. 

Генетикалық зерттеу әдістері. Тұқым қуалаушылықтың цитологиялық негіздері. Тұқым 

қуалаушылық белгілері мен принциптері. Тұқым қуалаушылықтың хромосомдық 

теориясы. Хромосомалық емес тұқым қуалау. Өзгергіштік. Геннің құрылымы мен 

функциясы. Тұқым қуалайтын ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдері. 

Онтогенездің генетикалық негіздері. Популяциялар, Адам генетикасы. Селекцияның 

генетикалық негіздері.   

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің генетикалық заңдылықтарын, 

генетикалық материалды құрылымдық-функционалдық ұйымдастыру ерекшеліктерін 

және тұқым қуалаушылық ақпаратты іске асырудың молекулалық механизмдерін, адам 

генетикасының, популяция генетикасының негізгі жағдайларын, селекцияның 

генетикалық негіздері мен әдістерін, генетиканың жаңартылған бағдарламасы бойынша 

бөлімінің мазмұнын және биологияның мектеп курсында генетиканы зерттеудің 

әдістемелік аспектілерін; ҚР Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттар, 

биология бойынша білім беру бағдарламаларының жаңартылған мазмұны, ҚР жалпы 

білім беретін мектептерінде білім беру үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы, 

құндылық-бағдарлы, тұлғалық-бағдарлы, сараланған, интегративті, іс-әрекет, ақпараттық 

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

тәсілдеріне негізделген оқытудың жаңа стандарттары; оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын, жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын диагностикалау және дамыту 

құралдарын; критериалды бағалау жүйесінің ғылыми-теориялық және әдістемелік 

негіздерін сипаттау; 

2) генетика бойынша заманауи ақпаратқа бағдарланады;  

3) тұқым қуалаушылықты зерттеу бойынша модельдік тәжірибенің нәтижелеріне 

сауатты талдау жүргізу; 

4)Генетикалық есептерді дұрыс ресімдеу;  

5) алынған теориялық білім мен зертханалық дағдыларды практикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметінде; мектепте биология сабақтарын оқытуда, факультативтік 

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

зерттеу, жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда және өткізуде қолдану; 

6) мектептегі биология курсының генетика бөлімі бойынша жаңа тәсілдер негізінде 

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

әрекет.;  

7) практикаға бағытталған шығармашылық сипаттағы тапсырмалар мен 

тапсырмаларды (зерттеу, қызықты сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

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

ғылыми сауаттылықтың қалыптасуын тексеруді жүзеге асыру;  



 

44 

 

8) білім беру жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру 

стандарттарының, жаңартылған бағдарламаның талаптарына сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру; 

9) биологиялық процестерді түсіндіру үшін және практикада генетикалық заңдар 

білімін пайдалану;  

10) әртүрлі деңгейдегі күрделі генетикалық есептерді шешу және оларды дұрыс 

рәсімдеу; 

 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний по генетике на основе 

классических и современных молекулярных  подходов к изучению и решению проблем 

наследственности и изменчивости. Закрепление студентами теоретического материала в 

процессе анализа модельных генетических экспериментов и решения генетических задач 

разных уровней сложности по изучаемым разделам. Формирование  у  студентов  четкого  

понимания роли  генетических знаний для науки и практической деятельности человека. 

Содержание: Предмет и задачи генетики. Основные этапы развития. Методы 

генетических исследований. Цитологические основы наследственности. Закономерности 

наследования признаков и принципы наследственности. Хромосомная теория 

наследственности. Нехромосомное наследование. Изменчивость. Структура и функция 

гена. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Генетические 

основы онтогенеза. Генетика популяций, человека. Генетические основы селекции.   

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описать  генетические закономерности наследственности и изменчивости, 

особенности структурно-функциональной организации генетического материала и 

молекулярные механизмы реализации наследственной информации,  основные 

положения генетики человека, генетики популяций, генетических основ и методов 

селекции, содержание раздела генетики по обновленной программе и методические 

аспекты изучения генетики в школьном курсе биологии; нормативно-правовые документы в  

сфере образования РК, обновленное содержание образовательных программ по биологии, об 

особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах РК, новые 

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

дифференцированном, интегративном, деятельностном, информационно-коммуникативном, 

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

инструментарий диагностики и развития функциональной грамотности, естественнонаучной 

грамотности школьников; научно-теоретические и методические основы системы критериального 

оценивания; 

2) ориентироватся  в современной информации по генетике;  

3) грамотно проводить анализ результатов модельных опытов по изучению 

наследственности,  

4)правильно оформлять генетические задачи;  

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

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

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

исследовательской, проектной работы учащихся по биологии; 

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

подходов: проблемного, исследовательского, интегративного, компетентностного и 

деятельностного;  

7) разрабатывать практикоориентированные задания и задания творческого характера 

(задания исследовательского, занимательного характера, задания с экономическим, историческим 

содержанием, и др.), а также осуществлять проверку сформированности функциональной, 

естественнонаучной грамотности;  

8) реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы критериального 

оценивания образовательных достижений; 

9) использования знаний генетических законов для объяснения биологических 

процессов и на практике;  
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10) решать разных уровней сложности генетические задачи и правильно их 

оформлять;  

 

Purpose: formation of students ' theoretical knowledge of genetics on the basis of 

classical and modern molecular approaches to the study and solution of problems of heredity 

and variability. Consolidation of theoretical material by students in the process of analysis of 

model genetic experiments and solving genetic problems of different levels of complexity in the 

studied sections. Formation of students ' clear understanding of the role of genetic knowledge 

for science and human practice. 

Contents: Subject and objectives of genetics. The main stages of development. Methods 

of genetic research. Cytological foundations of heredity. Laws of inheritance of signs and 

principles of heredity. Chromosome theory of inheritance. Extrachromosomal inheritance. 

Variability. Gene structure and function. Molecular mechanisms of hereditary information 

realization. Genetic basis of ontogenesis. Genetics of populations, human. Genetic basis of 

selection.   

As a result of studying the course the student will: 

1) to describe genetic regularities of heredity and variability, features of the structural and 

functional organization of genetic material and molecular mechanisms of realization of 

hereditary information, the main provisions of human genetics, genetics of populations, genetic 

bases and methods of selection, the content of the section of genetics on the updated program 

and methodical aspects of studying genetics in a school course of biology; legal documents in 

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

peculiarities of organization of educational process in secondary schools of Kazakhstan, the new 

standards-based training to value-oriented, student-centered, differentiated, integrated, activity, 

information and communication, research, problem, system, modular, competence-based 

approaches; tools for diagnosis and development of functional literacy, science literacy of 

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

assessment; 

2) Orient in modern information on genetics;  

3) competently analyze the results of model experiments on the study of heredity,  

4)properly arrange genetic tasks;  

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

activities; in teaching biology lessons at school, in conducting extracurricular activities and 

circles, in the organization and conduct of educational and research, project work of students in 

biology; 

6) make assignments for this section of the school biology course on the basis of new 

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

7) to develop practice-oriented tasks and tasks of a creative nature (tasks of research, 

entertaining nature, tasks with economic, historical content, etc.), as well as to check the 

formation of functional, natural science literacy;  

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

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

educational achievements; 

9) the use of knowledge of genetic laws to explain biological processes and in practice;  

10) solve different levels of complexity of genetic problems and properly execute them; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жасушалар биологиясы, Жеке даму биологиясы 

Биология клетки, Биология индивидуального развития 

Biology of the Cell, Biology of individual development 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic world 
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Қоршаған ортаның биоиндикациясы 

Биоиндикация окружающей среды 

Bio-indication of environment 

Мақсаты: биологиялық бақылау және диагностика әдістерінің теориялық және 

практикалық аспектілерін зерттеу - экожүйелердің жағдайын болжау үшін орта сапасы 

мен негізінің объективті интегралды бағалауын беретін биоиндикация және биотестілеу, 

қоршаған ортаның биомониторингі саласында практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру. 

Мазмұны: курстың мақсаты мен міндеттері. Биоиндикацияны анықтау. 

Мониторингтің мақсаты мен міндеттері. Қоршаған орта объектілерінің ластануын 

зертханалық бақылау әдістері. Экологиялық нормалау.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)Қоршаған ортаның экологиялық мониторингі үшін биологиялық индикация 

әдістерінің мәнін түсіну; 

2) Қоршаған ортаны қорғауға байланысты оңтайландыру міндеттерін шешу 

әдістерін қолдану;  

3) экологиялық жағдайды және қоршаған ортаға антропотехнологиялық жүктемені 

кешенді бағалау әдістемесін пайдалануға;; 

4)биологиялық объектілердің жай-күйіне талдау жүргізеді;  

5) өзара құрмет пен ынтымақтастық негізінде жұпта және топта жұмыс істейді; 

6) эксперимент барысында алынған нәтижелерді талдау және ресімдеу. 

 

Цель: изучение теоретических и практических аспектов методов биологического 

контроля и диагностики - биоиндикации и биотестирования, дающие объективные 

интегральные оценки качества среды и основания для прогноза состояния экосистем, 

овладение навыками практической работы в области биомониторинга окружающей 

среды. 

Содержание: Цели и задачи курса. Определение биоиндикации. Цели и задачи 

мониторинга. Методы лабораторного контроля загрязнения объектов окружающей среды. 

Экологическое нормирование.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)понимать  значения методов биологической индикации для экологического 

мониторинга окружающей среды; 

2)использовать методы решения оптимизационных задач, связанных с защиты 

окружающей среды;  

3)пользоваться методиками комплексной оценки экологической ситуации и 

антропотехногенной нагрузки на окружающую среду; 

4)проводит анализ состояния биологических объектов;  

5) работает в паре и группе на основе взаимоуважения и сотрудничества; 

6) анализировать и оформлять полученные в ходе эксперимента результаты.  

 

Objective: to study the theoretical and practical aspects of biological control and 

diagnostic methods-bioindication and biotesting, giving an objective integral assessment of the 

quality of the environment and the basis for the prediction of the state of ecosystems, mastering 

the skills of practical work in the field of biomonitoring of the environment. 

Content: goals and objectives of the course. Determination of bioindication. Goals and 

objectives of monitoring. Methods of laboratory control of environmental pollution. 

Environmental regulation.  

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the significance of biological indication methods for environmental 

monitoring; 

2) use methods for solving optimization problems related to environmental protection;  

3) to use methods of complex assessment of the ecological situation and 

anthropotechnogenic load on the environment; 

4) analyzes the state of biological objects;  

5) works in pairs and groups on the basis of mutual respect and cooperation; 
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6) analyze and formalize the results obtained during the experiment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жалпы экология 

Общая экология 

General ecology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биология және жаратылыстану пәндері курсында жобалық оқыту технологиясы 

Проектная технология обучения в школьном курсе биологии и естествознания 

Project technology of education in the school course of biology and natural Sciences 

 

Қоршаған ортаның мониторингі 

Мониторинг окружающей среды  

Environmental monitoring 

Пәннің мақсаты: биоалуантүрлілікті және оны сақтау мәселелері саласындағы 

практикалық дағдыларды оқытудағы базалық концепциялар туралы теориялық білім 

жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: Пән жер туралы ғылымдардағы пәндердің кең спектрі ретінде 

биоалуантүрлілікті зерттеуге жүйелі көзқараспен, экологиялық мониторинг саласында 

тәжірибелік қолдану үшін биосфераны ұйымдастырудың түрлі деңгейлерінде 

биоалуантүрлілікті талдау және бағалау әдістерімен танысуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1 - өзінің кәсіби қызметіндегі мәселелерді көру 

2 - өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыру 

3 - зерттеу қызметі барысында түрлі субъектілермен өзара іс-қимылды 

ұйымдастыру 

4 - зерттеу қызметі барысында түрлі субъектілермен өзара іс-қимылды 

ұйымдастыру 

5-өзара құрмет пен ынтымақтастық негізінде жұпта және топта жұмыс істейді; 

6-эксперимент барысында алынған нәтижелерді талдау және рәсімдеу. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний о 

базовых концепциях в изучении биоразнообразия и практических навыков в области 

проблем его сохранения. 

Содержание: Дисциплина направлена на ознакомление с мировоззренческими 

представлениями и системным подходом к изучению биоразнообразия как широкого 

спектра дисциплин в науках о земле, изучением методами анализа и оценки 

биоразнообразия на различных уровнях организации биосферы для практического 

применения в области экологического мониторинга. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1 - видеть проблемы в своей профессиональной деятельности 

2 - осуществлять исследовательскую деятельность в области своей 

профессиональной деятельности 

3 - организовывать взаимодействие с различными субъектами в ходе 

исследовательской деятельности 

4 - применять основы системного подхода в ходе исследовательской деятельности 

5- работает в паре и группе на основе взаимоуважения и сотрудничества; 

6-анализировать и оформлять полученные в ходе эксперимента результаты.  

 

The discipline purpose: the formation of students' theoretical knowledgesystem about the 

basic concepts in the study of biodiversity and practical skills in the field of conservation. 

The discipline is aimed at introduction with world outlook representations and system 

approach to studying of biodiversity as wide range of disciplines in the earth sciences, studying 

by methods of analysis and assessment of biodiversity at various levels of the biosphere 

organization for practical application in field of environmental monitoring. 

As a result of studying the course the student will: 
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1 see problems in their professional activities 

2 - carry out research activities in the field of their professional activities 

3 - organize interaction with various actors in the course of research activities 

4 - apply the basics of a systematic approach in the course of research 

5-works in pairs and groups on the basis of mutual respect and cooperation; 

6-analyze and formalize the results obtained during the experiment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жалпы экология 

Общая экология 

General ecology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Экологиялық-биологиялық бағыттағы оқушыларға қосымша білім беру 

Дополнительное образование эколого-биологической направленности 

Additional education ecological and biological orientation 

 

Сәндік өсімдік шаруашылығы және гүл шаруашылығы 

Декоративное растениеводство и цветоводство 

Ornamental plant growing and floriculture 

Мақсаты: сәндік өсімдік және гүл өсірудің биологиялық негіздерін оқыту, 

студенттердің гүл-сәндік өсімдіктерді өсіру дағдылары мен біліктерін қалыптастыру. 

Мазмұны: Курстың пәні мен міндеттері. Гүл-сәндік өсімдіктерді зерттеу тарихы; 

гүл-сәндік өсімдіктердің морфологиялық ерекшеліктері; ашық және қорғалған топырақ 

ортасының факторлары; гүл-сәндік өсімдіктердің көбеюі және оларды күту тәсілдері; 

біржылдық және екіжылдық, көп жылдық гүл-сәндік өсімдіктерді өсірудің жалпы 

сипаттамасы мен ерекшеліктері; гүл дақылдарын өсіруге арналған өндірістік алаңдар. 

Оранжерея. Парники. Сақтау орындары мен қосалқы үй-жайлар; биотехнология әдістерін 

пайдалана отырып, гүл өсімдіктерінің отырғызу материалдарын алу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) гүл-сәндік өсімдіктердің морфологиялық-биологиялық сипаттамасы мен сәндік 

қасиеттерін сипаттау;  

2) ландшафтық сәулет объектілерін құру кезінде пайдаланылатын гүл-сәндік 

өсімдіктердің мәнін түсіну. 

3) қорғалған және ашық топырақта сәндік гүл дақылдарын өсіру тәсілдерін және 

ерекшеліктерін анықтау; 

4) гүл-сәндік өсімдіктердің түрлік және сұрыптық алуан түрлілігін ажырату; 

5) гүл-сәндік өсімдіктерді өсіру кезінде биотехнология әдістерін пайдалану; 

6) біржылдық және екіжылдық, көпжылдық гүл-сәндік өсімдіктерді өсіру 

ерекшеліктерін талдау 

7) оранжереялар мен парниктердің конструкциялары мен типтерін жоспарлау;  

8) гүл-сәндік өсімдіктерді өсіру технологиясын жасау. 

 

Цель: изучение биологических основ декоративного растениеводство и 

цветоводство, формирование у студентов  умений и навыков выращивания цветочно-

декоративных растений. 

Содержание Предмет и задачи курса. История изучения цветочно-декоративных 

растений; Морфологические особенности цветочно-декоративных растений; Факторы 

среды открытого и защищенного грунта; Размножение цветочно-декоративных растений 

и способы ухода за ними; Общая характеристика и особенности выращивания 

однолетних и двулетних, многолетних  цветочно-декоративных растений; 

Производственные площади для выращивания цветочных культур. Оранжереи. Парники. 

Хранилища и подсобные помещения; Получение посадочного материала цветочных 

растений с использованием методов биотехнологии. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описать  морфолого-биологическую характеристику и декоративные свойства 

цветочно-декоративных растений;  
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2) понимать значение цветочно-декоративных растений, использующихся при 

создании объектов ландшафтной архитектуры. 

3) определять способы размножения и особенности выращивания декоративных 

цветочных культур в защищенном и открытом грунте; 

4) различать видовое и сортовое многообразие цветочно-декоративных растений; 

5) использовать методы биотехнологии при выращивании цветочно-декоративных 

растений; 

6) анализировать особенности выращивания однолетних и двулетних, многолетних  

цветочно-декоративных растений 

7) планировать конструкции и типы оранжерей и парников;  

8) cоздавать технологию выращивания цветочно-декоративных растений.  

 

Purpose: to study the biological basis of ornamental plant growing and floriculture, the 

formation of students ' skills and abilities of growing floral and ornamental plants. 

Content: Subject and objectives of the course. History of the study of ornamental plants; 

Morphological characteristics of ornamental plants; the Factors of the environment of open and 

protected ground; Propagation of ornamental plants and methods of care; General characteristics 

and peculiarities of cultivation of annual and biennial and perennial floral-decorative plants; 

Production area for growing flower crops. Greenhouses. Hotbeds. Storage and utility rooms; 

obtaining planting material of flower plants using biotechnology methods. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the morphological and biological characteristics and decorative properties of 

floral and ornamental plants;  

2) understand the importance of floral and ornamental plants used in the creation of 

objects of landscape architecture. 

3) determine the methods of reproduction and especially the cultivation of ornamental 

flower crops in protected and open ground; 

4) distinguish between species and varietal diversity of floral and ornamental plants; 

5) use biotechnology methods in the cultivation of floral and ornamental plants; 

6) analyze the features of growing annual and biennial, perennial floral and ornamental 

plants 

7) planning designs and types of greenhouses and greenhouses;  

8) to create technology of cultivation of flower and decorative plants. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы 

Анатомия и морфология растений 

Anatomy and morphology of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

 

Ландшафтық дизайн 

Ландшафтный дизайн 

Landscape design 

Мақсаты: студенттердің ландшафттық дизайн саласында білімдерін қалыптастыру, 

ландшафттық дизайн нысандарын жобалауды жүзеге асыру үшін барлық қажетті білімді 

біріктіретін жүйе құраушы элементтер ретінде құру принциптерін қалыптастыру. 

Мазмұны: курстың мақсаты мен міндеттері. Курстың даму тарихы.  Ландшафтық 

дизайн-қаланың тұрақты дамуының құралы. Ландшафтық дизайн - қалалық ортаның 

сапасын өзгерту құралы. Ландшафтық дизайн ерекшелігі.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жобалау кезінде рельефтің жоспарлау ерекшеліктерін талдау; 

2) жобалаудың этикалық және құқықтық нормаларын сақтау; 
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3) идеяны және эстетикалық бейнені түпкілікті өнімге айналдырудың дәйекті 

кезеңдерін білдіретін жобалау негіздерін практикада қолдану;  

4) өз қызметін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындаудың типтік әдістері мен 

тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау; 

5) кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке даму үшін қажетті 

ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асыруға;; 

6) ұжымда және командада жұмыс істеу, әріптестерімен, басшылықпен, 

тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасау. 

 

Цель: Формирование у студентов знаний в области ландшафтного дизайна, 

принципов построения, как системообразующих элементах, объединяющих все 

необходимые знания для осуществления проектирования объектов ландшафтного 

дизайна. 

Содержание: Цель и задачи курса. История развития курса.  Ландшафтный дизайн-

средство устойчивого развития города. Ландшафтный дизайн - средство изменения 

качеств городской среды. Специфика ландшафтного дизайна.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) анализировать планировочных особенностей рельефа при проектировании; 

2) соблюдать этических и правовых норм проектирования; 

3) применять на практике основы проектирования, представляющего собой 

последовательные этапы преобразования идеи и эстетического образа в конечный 

продукт;  

4) Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

5) Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

6)Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Purpose: Formation at students knowledge of landscape design, construction principles, 

as a system-forming elements, which contains all the necessary knowledge to carry out 

designing of objects of landscape design. 

The content: Aim and objectives of the course. History of the course.  Landscape design 

is a means of sustainable development of the city. Landscape design is a means of changing the 

qualities of the urban environment. Specificity of landscape design.  

As a result of studying the course the student will: 

1) analyze the planning features of the terrain in the design; 

2) comply with ethical and legal design regulations; 

3) apply in practice the basics of design, which is a successive stages of transformation of 

ideas and aesthetic image in the final product;  

4) to Organize own activity, to choose standard methods and ways of performance of 

professional tasks, to estimate their efficiency and quality; 

5) to search and use the information necessary for effective performance of professional 

tasks, professional and personal development; 

6) Work in a team and in a team, communicate effectively with colleagues, management, 

consumers. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Құрылымдық ботаника 

Структурная ботаника 

Structural Botany 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 
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Құс шаруашылығы негіздері 

Основы птицеводства 

Basics of poultry  

Мақсаты: кәсіптік құстардың ресурстарын тиімді пайдаланудың биологиялық 

негіздерін әзірлеу, оларды қорғау және өсімін молайту үшін құстардың биологиясын 

зерттеу. 

Мазмұны:  оның мәні құстар-жануарлар әлемінің эволюциясының өзіндік тармағы. 

Орнитология әр түрлі әдістемелермен алынған құстар туралы толық білімді, құстардың 

шығу тегі мен эволюциясын, құстар класының жалпы сипаттамасын, құстардың 

географиялық таралуы мен санын, құстардың көбеюін қамтиды. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Құстардың морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін, құстардың 

табиғи жіктелуінің негізгі принциптерін, құстардың жалпы сипаттамасын, отрядтарды, 

тұқымдастарды, босануларды, бас сүйек, қаңқалар, ұшалар мен қауырсындар бойынша 

түрлерді анықтау әдістерін білетіндігін көрсету. 

2) Түрлі отрядтар мен тұқымдастардың өкілдерін ажырату, құстардың аңшылық-

кәсіпшілік түрлерін, аңшылық, ауыл шаруашылықтарында зиянды түрлерді анықтау;  

3) Қарғалар санын реттеу, өсімін молайту және биотехникалық және аңшылық 

шаруашылығы іс-шараларын сауатты іріктеуге қабілеттілігін көрсету; 

4) Ғылыми терминологияны, құстарды анықтау әдістемесін, материалды өңдеу 

тәсілдерін, құс ұшаларын кептіру және консервациялау әдістерін қолдану; 

5) Табиғи ортаның жай-күйін мониторингілеу, бағалау және тірі табиғатты қорғау 

қағидаттарының құзыретін дамытады, тиісті іс-шараларды жоспарлауға және іске 

асыруға қатысады. 

 

Цель: изучение биологии птиц, для разработки биологических основ рационального 

использования ресурсов промысловых птиц, их охраны и воспроизводства. 

 Содержание: Ее предметом являются птицы — своеобразная ветвь эволюции 

животного мира. Орнитология включает полное знание о птицах, полученное с помощью 

разнообразных методик, происхождение и эволюция птиц, общая характеристика класса 

птиц, географическое распространение и численность птиц, размножение птиц. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Демонстрировать знание морфологических и физиологических особенностей 

птиц, основных принципов естественной классификаций птиц, общую характеристику 

птиц, методов определения отрядов, семейств, родов, видов по черепам, скелетам, 

тушкам и оперению 

2) Проявлять способность различать представителей различных отрядов и 

семейств, определять охотничье-промысловые виды птиц, виды, вредные в охотничьем, 

сельском хозяйствах;  

3) Регулировать численность представителей вороновых, грамотно разбирать 

воспроизводственные и биотехнические и охотохозяйственные мероприятия; 

4) Применять научную терминологию, методику определения птиц, приемы 

обработки материала, методы сушки и консервации птичьих тушек; 

5) Развивает компетенции принципов мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы, участвует в планировании и реализации 

соответствующих мероприятий.  

 

The purpose of the discipline: the study of bird biology, to develop the biological basis for 

the rational use of resources of commercial birds, their protection and reproduction. 

Contents: Its object is birds — a kind of branch of the evolution of the animal world. 

Ornithology includes full knowledge of birds obtained through a variety of techniques, the origin 

and evolution of birds, the General characteristics of the bird class, geographical distribution and 

number of birds, reproduction of birds. 

As a result of studying the course the student will: 
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1) Demonstrate knowledge of the morphological and physiological characteristics of 

birds, the basic principles of natural bird classifications, General characteristics of birds, 

methods for determining orders, families, genera, species of skulls, skeletons, carcasses and 

plumage 

2) to Show ability to distinguish representatives of various orders and families, to define 

hunting and trade kinds of birds, the kinds harmful in hunting, agriculture;  

3) Regulate the number of representatives of ravens, competently disassemble 

reproductive and biotechnical and hunting activities; 

4) to Apply scientific terminology, methods of definition of birds, methods of processing 

of material, methods of drying and preservation of bird carcasses; 

5) Develop the competence of the principles of monitoring, assessment of the state of the 

natural environment and wildlife protection, participates in the planning and implementation of 

relevant activities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Зоология  

Зоология  

Zoology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

 

Ара шаруашылығы негіздері 

Основы пчеловодства 

Вasis Вeekeeping  

Мақсаты бал ара ұяларын өсіру бойынша дағдыларды таныстыру және 

практикалық қолдану. Ара ауруларын зерттеу әдістерін зерттеу.  

Мазмұны: бал ара ұясының биологиясы. Аралар аурулары.  Ара ұясының 

өнімділігі. Омарталарды орналастыру және олардың мөлшерін анықтау. Араның еңбегін 

ұйымдастыру. Араларды күту жөніндегі мүкәммал мен жабдық. Араларды тексеруге 

арналған мүкәммал. Омарталарды орналастыру және олардың мөлшерін анықтау. Балдың 

сапасы және оны сақтау. Балды өсімдіктер. Ара шаруашылығы өнімдері және оларды 

сату. Бал ара қыстаудың сәтті жағдайлары. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) бал аралардың құрылысын, бал араларындағы жұмыстарды бөлуді және көбею 

ерекшеліктерін, олардың өкілдерінің маңызын түсіну; 

2) ғылыми-зерттеу (педагогикалық) жұмыста білімін көрсету; 

3) әртүрлі факторларға байланысты ара ұяларының өнімділігін болжай алады;  

4) бал аралар мен бал ара ұялары туралы биологиялық білімді практикада сауатты 

қолданады;   

5) ғылыми-зерттеу міндеттерін сауатты тұжырымдайды. 

 

Цель: ознакомление и практическое применение навыков по разведению 

пчелосемей. Изучение методов определения болезней пчел.  

Содержание: Биология пчелиной семьи. Болезни пчел.  Продуктивность пчелиных 

семей. Размещение пасек и определение их размера. Организация труда пчеловода. 

Инвентарь и оборудование по уходу за пчелами. Инвентарь для осмотра пчел. 

Размещение пасек и определение их размера. Качество меда и его хранение. Медоносные 

растения. Продукты пчеловодства и их реализация. Условия успешной зимовки пчел. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Понимать строение пчел, разделение работ в пчелиной семье и особенности 

размножения, значение их представителей; 

2) Демонстрировать знания в научно исследовательской (педагогической) работе; 

3) Способен прогнозировать производительность пчелиных семей в зависимости 

от различных факторов;  
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4) Грамотно применяет биологические знания о пчелах и пчелосемьях на практике;   

5) Грамотно формулирует научно-исследовательские задачи. 

 

The purpose of acquaintance and practical application of skills on cultivation of bee 

colonies. The study of methods of research of diseases of bees.  

Contents: biology of the bee colony. Bee disease.  Productivity of bee colonies. 

Placement of apiaries and determination of their size. The organization of a beekeeper. 

Inventory and equipment for the care of bees. Equipment for inspection of bees. Placement of 

apiaries and determination of their size. Quality of honey and its storage. Honey plants. 

Products of beekeeping and their realization. Conditions for successful wintering bees. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Understand the structure of bees, the division of work in the bee family and especially 

reproduction, the value of their representatives; 

2) Demonstrate knowledge in research (teaching) work; 

3) Able to predict the performance of bee colonies depending on various factors;  

4) Competently applies biological knowledge about bees and bee colonies in practice;   

5) Competently formulates research tasks. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Зоология  

Зоология  

Zoology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

 

Биотехнология негіздері 

Основы биотехнологии 

Fundamentals of Biotechnology 

Мақсаты: студенттердің биотехнология саласындағы ғылыми жетістіктердің 

деңгейі және табиғатты қорғау іс-шараларын шешу үшін оның рөлі туралы қазіргі 

заманғы түсініктерді қалыптастыру. 

Мазмұны: микроорганизмдерді биологиялық белсенді заттардың, 

антибиотиктердің, биодеграданттардың, биопрепараттардың продуценттері ретінде 

зерттейді. Генетикалық инженерия әдістерімен штамм-продуценттер құруды, 

биотехнологияда өсімдік жасушаларын пайдалануды, өсімдіктердің генетикалық және 

жасушалық инженериясын, өсімдіктердің микроклоналдық көбеюін, трансгендік 

өсімдіктерді, адам және жануарлар жасушаларын биотехнологияда, экологиялық 

биотехнологияда пайдалануды қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биотехнологияның негізгі бағыттарын; биотехнологияның негізгі принциптерін, 

әдістері мен перспективаларын; биотехнологиялық процестерде тірі организмдерді 

пайдалану, перспективалар мен мүмкін болатын жағымсыз салдарлар туралы сипаттау. 

2) биотехнологияны фармакология мен медицинада, табиғатты қорғауда және 

шаруашылық мақсаттарда қолдану мүмкіндігін бағалау;  

3) алынған білімді нақты экологиялық проблемаларды шешу кезінде қолдануға 

міндетті. 

4) өсімдіктерді өсіру кезінде биотехнологияның заманауи әдістерін қолдану.  

5) қолда бар ақпаратты дербес талдайды, іргелі проблемаларды анықтайды;  

6) қазіргі заманғы аппаратураны және есептеу құралдарын пайдалана отырып, 

мамандандыру бойынша нақты міндеттерді шешу кезінде далалық, зертханалық 

биологиялық зерттеулерді орындайды; 

7) жұмыстың сапасы мен нәтижелердің ғылыми шынайылығы үшін 

жауапкершілікті көрсетеді. 
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Цель: формирование у студентов современных представлений об уровне научных 

достижений в области биотехнологии и ее роли для решения природоохранных 

мероприятий. 

Содержание: изучает микроорганизмы как продуценты биологически активных 

веществ, антибиотиков, биодеградантов, биопрепаратов. Рассматривает создание 

штаммов-продуцентов методами генетической инженерии, использование растительных 

клеток в биотехнологии, генетическую и клеточную инженерию растений, 

микроклональное размножение растений, трансгенные растения, использование клеток  

человека и животных в биотехнологии, экологическую биотехнологию. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) обиснять основные направления биотехнологии; основные принципы, методы и 

перспективы биотехнологии; об использовании живых организмов в биотехнологических 

процессах, перспективах и возможных негативных последствиях. 

2) оценивать возможности применения биотехнологии в фармакологии и медицине, 

в охране природы и в хозяйственных целях;  

3) применять полученные знания при решении конкретных экологических проблем. 

4) использовать  современные методы биотехнологии при культивирований 

растений. 

5) самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы;  

6) выполняет полевые, лабораторные биологические исследования при решений 

конкретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; 

7)демонстрирует ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов. 

 

Purpose: formation of students ' modern ideas about the level of scientific achievements 

in the field of biotechnology and its role in solving environmental activities. 

Content: examines microorganisms as producers of biologically active substances, 

antibiotics, biodegradation, biologics. Considers the creation of strains-producers by genetic 

engineering, the use of plant cells in biotechnology, genetic and cellular engineering of plants, 

microclonal reproduction of plants, transgenic plants, the use of human and animal cells in 

biotechnology, environmental biotechnology. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the main directions of biotechnology; basic principles, methods and prospects 

of biotechnology; the use of living organisms in biotechnological processes, prospects and 

possible negative consequences. 

2) to evaluate the possibilities of biotechnology application in pharmacology and 

medicine, in nature protection and for economic purposes;  

3) apply the acquired knowledge in solving specific environmental problems. 

4) use modern methods of biotechnology in the cultivation of plants. 

5) independently analyzes the available information, identifies fundamental problems;  

6) performs field, laboratory biological research in solving specific problems of 

specialization with the use of modern equipment and computing facilities; 

7) demonstrates responsibility for the quality of work and scientific reliability of the 

results. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cel 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 
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Микробиология және биотехнология негіздері 

Основы микробиологии и биотехнологии 

Fundamentals of Microbiology and biotechnology 

Мақсаты: студенттердің Биотехнология және микробиология саласындағы ғылыми 

жетістіктердің деңгейі және табиғатты қорғау іс-шараларын шешу үшін олардың рөлі 

туралы қазіргі заманғы түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Микробиология мен биотехнологияның пайда болу және даму 

тарихы, зерттелетін ғылымның пәні мен әдістері, микробтық әлемнің алуан түрлілігі, 

прокариотты және эукариотты микроорганизмдердің құрылысы мен функциялары, өсіру 

және өсуі. Микроорганизмдердің өсуі мен метаболизміне физикалық және химиялық 

факторлардың әсері.  Вирустардың морфологиясы, репродукциясы және мәні. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биотехнологияның негізгі бағыттарын; биотехнологияның негізгі принциптерін, 

әдістері мен перспективаларын; биотехнологиялық процестерде тірі организмдерді 

пайдалану, перспективалар мен мүмкін болатын жағымсыз салдарлар туралы сипаттау. 

2)зерттеу нысандары мен әдістерін, микробиологияның даму тарихын, 

морфологиясын, репродукциясын және вирустардың маңызын сипаттау; 

3) органикалық әлемдегі микроорганизмдердің орнын түсіну; 

4)эукариоттан прокариотты салыстыру және ажырату;  

5) алынған білімді нақты экологиялық проблемаларды шешу кезінде қолдануға;; 

6) микроорганизмдерді зерттеу кезінде биотехнологияның заманауи әдістерін 

қолдану; 

7) қолда бар ақпаратты дербес талдайды, іргелі проблемаларды анықтайды;  

8) қазіргі заманғы аппаратура мен есептеу құралдарын пайдалана отырып, 

мамандандыру бойынша нақты міндеттерді шешу кезінде далалық, зертханалық 

биологиялық зерттеулерді орындайды; 

9) жұмыстың сапасы мен нәтижелердің ғылыми шынайылығы үшін 

жауапкершілікті көрсетеді. 

10)микробиологиялық зертханаларда қауіпсіздік техникасы мен жұмыс істеу 

қағидаларын қолдануға;; 

11)қауіпсіздік техникасын сақтай отырып микроорганизмдер дақылдарымен жұмыс 

жүргізу; 

12) білім беру саласында және биология саласында зерттеу міндеттерін қою және 

шешу үшін жүйеленген теориялық және практикалық білімді пайдалану; 

13) оқушылармен сыныптан тыс жұмыс нысандарын, жаратылыстану, Биология 

және экология саласындағы ағартушылық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру; 

 

Цель: формирование у студентов современных представлений об уровне научных 

достижений в области биотехнологии и микробиологии и их роли для решения 

природоохранных мероприятий. 

Содержание дисциплины: история возникновения  и развития микробиологии и 

биотехнологии, предмет и методы изучаемых наук, разнообразие микробного мира, 

строение и функции прокариотных и эукариотных микроорганизмов, культивирование и 

рост. Влияние физических и химических факторов на рост и метаболизм 

микроорганизмов.  Морфология, репродукция и значения вирусов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) обиснять основные направления биотехнологии; основные принципы, методы и 

перспективы биотехнологии; об использовании живых организмов в биотехнологических 

процессах, перспективах и возможных негативных последствиях. 

2)описать объекты и методы исследований, историю развития микробиологии, 

морфологию, репродукцию и значение вирусов; 

3)понимать место микроорганизмов в органическом мире; 

4)сравнивать и различать прокариот от эукариот;  

5) применять полученные знания при решении конкретных экологических проблем; 
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6) использовать  современные методы биотехнологии при изучений 

микроорганизмов; 

7) самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы;  

8) выполняет полевые, лабораторные биологические исследования при решений 

конкретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; 

9)демонстрирует ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов. 

10)применять правила техники безопасности  и работы в микробиологических 

лабораториях; 

11)проводить работу с культурами микроорганизмов с соблюдением техники 

безопасности; 

12) использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в сфере образования и  области 

биологии; 

13)организовать и осуществлять внеклассных форм работы со школьниками, 

просветительской деятельности в области естествознания, биологии и экологии; 

 

Purpose: formation of students ' modern ideas about the level of scientific achievements 

in the field of biotechnology and Microbiology and their role in solving environmental issues. 

Discipline content: history of origin and development of Microbiology and 

biotechnology, subject and methods of the studied Sciences, diversity of the microbial world, 

structure and functions of prokaryotic and eukaryotic microorganisms, cultivation and growth. 

The influence of physical and chemical factors on the growth and metabolism of 

microorganisms.  Virus morphology, reproduction, and meanings. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the main directions of biotechnology; basic principles, methods and prospects 

of biotechnology; the use of living organisms in biotechnological processes, prospects and 

possible negative consequences. 

2) describe the objects and methods of research, the history of Microbiology, 

morphology, reproduction and significance of viruses; 

3) understanding the place of microorganisms in the organic world; 

4)comparing and distinguishing prokaryotes from eukaryotes;  

5) apply the acquired knowledge in solving specific environmental problems; 

6) use modern methods of biotechnology in the study of microorganisms; 

7) independently analyzes the available information, identifies fundamental problems;  

8) performs field, laboratory biological research in solving specific problems of 

specialization with the use of modern equipment and computing facilities; 

9) demonstrates responsibility for the quality of work and scientific reliability of the 

results. 

10) apply safety regulations and work in microbiological laboratories; 

11)carry out work with cultures of microorganisms with observance of safety regulations; 

12) to use systematized theoretical and practical knowledge for setting and solving 

research problems in the field of education and biology; 

13)organize and implement extracurricular forms of work with students, educational 

activities in the field of natural science, biology and ecology; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cel 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical рrofessional practice 
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Микробиология вирусология негіздерімен 

Микробиология с основами вирусологии 

Microbiology with bases of virology 

Курстың мақсаты – микроағзалар туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру: 

жасушалардың құрылымдық-функционалдық ұйымдасуының ерекшеліктері, олардың 

метаболизмі және планетаның органикалық әлеміндегі рөлі және адамдардың тіршілік 

әрекеті, микроорганизмдердің қазіргі заманғы жіктелу принциптері және олардың 

эволюция барысына әсер ету дәрежесі және мектептегі биологиялық білімнің 

жаңартылған мазмұнының мақсаттары мен міндеттерін шешу үшін алынған білімдерді 

қолдану. 

Пәннің мазмұны: микробиологияның пайда болу және даму тарихы, 

микробиологияның пәні мен әдістері, микробтық әлемнің әр түрлілігі, прокариотты және 

эукариотты микроорганизмдердің құрылысы мен функциялары, өсіру және өсуі. 

Микроорганизмдердің өсуі мен метаболизміне физикалық және химиялық факторлардың 

әсері.  Вирустардың морфологиясы, репродукциясы және мәні. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1)зерттеу нысандары мен әдістерін, микробиологияның даму тарихын, 

морфологиясын, репродукциясын және вирустардың маңызын сипаттау; 

2) органикалық әлемдегі микроорганизмдердің орнын түсіну; 

3)эукариоттан прокариотты салыстыру және ажырату;  

4)микробиологиялық зертханаларда қауіпсіздік техникасы мен жұмыс істеу 

ережелерін қолдануға;; 

5)қауіпсіздік техникасын сақтай отырып микроорганизмдер дақылдарымен жұмыс 

жүргізу; 

6) білім беру саласында және биология саласында зерттеу міндеттерін қою және 

шешу үшін жүйеленген теориялық және практикалық білімді пайдалану; 

7) оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен және электрондық ресурстармен 

білімді кеңейту және тереңдету үшін, мектеп биологиясын оқытуда одан әрі пайдалану 

үшін өз бетімен жұмыс істеуге;: 

8) оқушылармен сыныптан тыс жұмыс нысандарын, жаратылыстану, Биология 

және экология саласындағы ағартушылық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру; 

9) қоршаған ортаның микрофлорасына талдау жүргізу және қорытынды жасау.  

 

Цель курса – формирование целостной системы знаний о микроорганизмах: 

особенности структурно-функциональной организации клеток, их метаболизма и роли в 

органическом мире планеты и жизнедеятельности людей, принципы современной 

классификации микроорганизмов и степень их влияния на ход эволюции и использование 

полученных знаний для решения целей и задач обновленного содержания 

биологического образования в школе. 

Содержание дисциплины: история возникновения  и развития микробиологии, 

предмет и методы микробиологии, разнообразие микробного мира, строение и функции 

прокариотных и эукариотных микроорганизмов, культивирование и рост. Влияние 

физических и химических факторов на рост и метаболизм микроорганизмов.  

Морфология, репродукция и значения вирусов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

 1)описать объекты и методы исследований, историю развития микробиологии, 

морфологию, репродукцию и значение вирусов; 

2)понимать место микроорганизмов в органическом мире; 

3)сравнивать и различать прокариот от эукариот;  

4)применять правила техники безопасности  и работы в микробиологических 

лабораториях; 

5)проводить работу с культурами микроорганизмов с соблюдением техники 

безопасности; 
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6) использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в сфере образования и  области 

биологии; 

7)самостоятельно работать с учебной, научной, справочной литературой и 

электронными ресурсами для расширения и углубления знаний, для дальнейшего 

использовния в преподавании школьной биологии: 

8)организовать и осуществлять внеклассных форм работы со школьниками, 

просветительской деятельности в области естествознания, биологии и экологии; 

9) проводить анализ микрофлоры окружающей среды и  делать выводы. 

 

The purpose of the course-the formation of an integrated system of knowledge about 

microorganisms: features of structural and functional organization of cells, their metabolism and 

role in the organic world of the planet and human life, the principles of modern classification of 

microorganisms and the degree of their influence on the course of evolution and the use of 

knowledge to solve the goals and objectives of the updated content of biological education in 

school. 

Contents of discipline: history of origin and development of Microbiology, subject and 

methods of Microbiology, diversity of the microbial world, structure and functions of 

prokaryotic and eukaryotic microorganisms, cultivation and growth. The influence of physical 

and chemical factors on the growth and metabolism of microorganisms.  Virus morphology, 

reproduction, and meanings. 

As a result of studying the course the student will: 

 1) describe the objects and methods of research, the history of Microbiology, 

morphology, reproduction and significance of viruses; 

2) understanding the place of microorganisms in the organic world; 

3)comparing and distinguishing prokaryotes from eukaryotes;  

4) apply safety regulations and work in microbiological laboratories; 

5)carry out work with cultures of microorganisms with observance of safety regulations; 

6) to use systematized theoretical and practical knowledge for setting and solving 

research problems in the field of education and biology; 

7) independently work with educational, scientific, reference literature and electronic 

resources to expand and deepen knowledge for further use in teaching school biology: 

8)organize and implement extracurricular forms of work with students, educational 

activities in the field of natural science, biology and ecology; 

9) analyze the microflora of the environment and draw conclusions. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жасушалар биологиясы 

Биология клетки 

Biology of the Cel 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical рrofessional practice 

 

 

Өсімдік шаруашылығының биологиялық негіздері 

Биологические основы растениеводства 

Biological bases of crop production 

Мақсаты: болашақ мамандарды өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру бойынша 

технологиялық тәсілдерді меңгеруге үйрету.  

Мазмұны: мәдени өсімдіктер, олардың жіктелуі мен шығу тегі, көкөніс және жеміс-

жидек дақылдары, тамыржемістілер мен түйнек жемістер, олардың морфологиялық, 

биологиялық және шаруашылық ерекшеліктері, мектеп жанындағы және үй жанындағы 

учаскеде өсіру технологиясы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) мәдени өсімдіктердің ботаникалық және биологиялық ерекшеліктерін сипаттау;  

2) өсімдік шаруашылығы саласындағы ауыл шаруашылығы ғылымының 

жетістіктерін және оларды өндірісте қолдануды түсіну. 

3) морфологиялық белгілері бойынша мәдени өсімдіктердің түрлерін анықтау.;  

4) тұқымдардың сорттық және егістік сапасына арналған мемлекеттік 

стандарттарды, олардың сапасын айқындау әдістерін және агрономиялық 

анықтамалықтарды пайдалануға құқығы бар. 

5)мәдени өсімдіктерді өсіру технологиясын әзірлеу;  

6) өсірілетін дақылдарға, өсіру жағдайларына (топырақ-климаттық, экономикалық, 

ұйымдастырушылық, Әлеуметтік және т. б.) байланысты жер массивінің сапасын 

анықтау.) 

7) жетекші далалық дақылдардың сорттарын тану. 

8) ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйін дала жағдайындағы дамудың 

нақты фазаларына бағалау. 

9) қалыптасқан ауа-райына, экономикалық жағдайларына және шаруашылықтағы 

саланың энергия жабдықталуына байланысты түсімділікті болжау. 

 

Цель: научить будущих специалистов владеть технологическими приемами по 

производству растениеводческой продукции.  

Содержание: культурные растения, их классификация и происхождение, овощные и 

плодово-ягодные культуры, корнеплоды и клубнеплоды, их морфологические, 

биологические и хозяйственные особенности, технология выращивания на пришкольном 

и приусадебном участке. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)Описать ботанические и биологические особенности культурных растений;  

2)Понимать достижения сельскохозяйственной науки в области растениеводства и 

применение их в производстве. 

3)Определять  виды  культурных растений по морфологическим признакам.;  

4) Пользоваться государственными стандартами на сортовые и посевные качества 

семян, методами определения их качества и агрономическими справочниками. 

5)Разрабатывать технологию выращивания культурных растений;  

6)Определять качество земельного массива в зависимости от возделываемой 

культуры, условий выращивания (почвенно-климатические, экономические, 

организационные, социальные и др.) 

7)Распознавать сорта ведущих полевых культур. 

8)Оценивать состояние сельскохозяйственных культур в конкретные фазы развития 

в полевых условиях. 

9)Прогнозирования урожайности в зависимости от сложившихся погодных, 

экономических условий и энерговооруженности отрасли в хозяйстве. 

 

Purpose: to teach future professionals to own technological techniques for the production 

of crop products.  

Contents: cultivated plants, their classification and origin, vegetable and fruit crops, root 

crops and tubers, their morphological, biological and economic features, the technology of 

growing on the school grounds and infield. 

As a result of studying the course the student will: 

1) Describe the Botanical and biological characteristics of cultivated plants;  

2) Understand the achievements of agricultural science in the field of crop production and 

their application in production. 

3) Determine the types of cultivated plants on morphological grounds.;  

4) Use state standards for varietal and sowing qualities of seeds, methods for determining 

their quality and agronomic reference books. 

5) Develop the technology of cultivation of crops;  

6) Determine the quality of the land mass depending on the cultivated crop, growing 

conditions (soil and climatic, economic, organizational, social, etc.) 
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7) Recognize varieties of leading field crops. 

8) Assess the condition of crops in specific phases of development in the field. 

9) Forecasting of productivity depending on the developed weather, economic conditions 

and power supply of branch in economy. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, Құрылымдық ботаника 

Анатомия и морфология растений, Структурная ботаника 

Anatomy and morphology of plants, Structural Botany 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

 

Өсімдіктер физиологиясы агрономия негіздерімен 

Физиология растений с основами агрономии 

Physiology of plants with the basics of agronomy 

Мақсаты: студенттерде өсімдіктердің тіршілік әрекетінің заңдылықтары, 

биохимиялық, молекулалық және генетикалық негіздегі күрделі функциялар мен олардың 

тұтас организм жүйесіндегі реттелу механизмдерінің өзара тәуелділігінің заңдылықтары 

туралы түсінік қалыптастыру, өсімдік организмдерін зерттеу барысында зертханалық 

талдаудың және эксперимент қоюдың кәсіби алғашқы дағдылары.   

Мазмұны: өсімдіктер физиологиясының тарихы, әдістері, өсімдік клеткасының 

физиологиясы, су алмасу, фотосинтез, тыныс алу, минералды тамақтану, құрамы, қасиеті, 

топырақ құрылымы, топырақ типтері, арамшөптермен күресу агротехникалық, 

биологиялық және химиялық шаралары, ауыспалы айналымдардың жіктелуі және оларды 

құру принциптері, тыңайтқыштар және олардың қолданылуы, өсуі және дамуы, 

Өсімдіктердің тұрақтылығы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдік ағзасының құрылымдық-функционалдық ұйымының ерекшеліктерін; 

өсімдіктерде бекітілген өмір сүру түрінің ерекшеліктерімен байланысты физиологиялық 

процестердің ерекшелігін; өсімдіктердің өмірімен байланысты процестердің ағу және 

реттеу механизмдерін (су мен минералды заттардың сіңуі, фотосинтез және тыныс алу, 

өсу және даму); өсімдіктердің өзгермелі орта жағдайларына бейімделу механизмдерін; 

өсімдіктердің биогеоценоздағы өзара әрекеттесу механизмдерін; өсімдіктердің 

биосферадағы физиологиялық рөлін сипаттау. 

2) өсімдік ағзасының өмірі туралы теориялық материалды сауатты баяндау, оның 

Біздің ғаламшар өміріндегі зор рөлі туралы пікірталас жүргізу;  

3)ғылыми әдебиетті оқу кезінде алынған өсімдік ағзасы туралы білімді жүйелеу; 

4) өсімдіктер мен процестерді зерттеу кезінде қазіргі заманғы зерттеу әдістерін 

қолдану;   

5) осы курста алған білімін өзінің практикалық қызметінде пайдалануға;; 

6) тірі жүйелерді зерттеу және талдау әдістерін, физиологиялық зерттеулердің 

нәтижелерін өңдеудің математикалық әдістерін қолдану; 

7) су алмасу, фотосинтез, тыныс алудың негізгі көрсеткіштерін есептеу бойынша 

курстың негізгі тақырыптары бойынша есептерді шешу; 

8) өсімдіктермен эксперимент жүргізу; 

 

Цель: сформировать  у студентов  представление  о закономерностях  

жизнедеятельности  растений, биохимических,  молекулярных  и  генетических  основах  

взаимозависимости сложных  функций  и  механизмов  их  регуляции  в системе  целого  

организма, профессиональные  первичные  навыки  лабораторного  анализа  и  

постановки эксперимента  в  ходе  изучения  растительных  организмов.   

Содержание: история, методы физиологии растений, физиология растительной 

клетки, водообмена, фотосинтез, дыхание, минеральное питание, состав, свойста, 

структуры почвы, типы почвы, использование и приемы улучшения, агротехнических, 
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биологических и химических мер борьбы с сорняками, классификации севооборотов и 

принципов их построения, удобрения и их применение, рост и развитие, устойчивость 

растений. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описать особенности структурно-функциональной  организации  растительного  

организма; специфику физиологических  процессов,  связанных  с особенностями  

прикрепленного  типа  существования  у  растений;  механизмы  протекания  и  регуляции  

процессов, связанных  с  жизнью  растений  (поглощение  воды  и  минеральных  

веществ, фотосинтез  и  дыхание,  рост  и  развитие);  механизмы  адаптации  растений  к 

изменяющимся  условиям  среды;  механизмы  взаимодействия  растений  в 

биогеоценозе; физиологическую роль растений в биосфере. 

2) грамотно  излагать  теоретический  материал  о  жизни растительного организма, 

о его огромной роли в жизни нашей планеты, вести дискуссию;  

3)систематизировать  знания  о  растительном организме,  полученные  при  

изучении  научной  литературы; 

4) пользоваться современными  методами  исследования  при  изучении  растений  

и  процессов, протекающих  в  них;   

5) использовать знания, полученные в этом курсе, в своей практической 

деятельности; 

6) использовать методы исследования и анализа живых систем, математическими 

методами обработки результатов физиологических исследований; 

7) решать задачи по основным темам курса по вычислению основных показателей 

водообмена, фотосинтеза, дыхания; 

 8) проводить эксперимент с растениями; 

 

Purpose: to form students ' understanding of the laws of plant life, biochemical, molecular 

and genetic bases of interdependence of complex functions and mechanisms of their regulation 

in the system of the whole organism, professional primary skills of laboratory analysis and 

experimental setting in the study of plant organisms.   

Contents: history, methods of plant physiology, plant cell physiology, water exchange, 

photosynthesis, respiration, mineral nutrition, composition, properties, soil structure, soil types, 

use and improvement techniques, agrotechnical, biological and chemical measures of weed 

control, classification of crop rotations and principles of their construction, fertilizers and their 

application, growth and development, plant resistance. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the features of the structural and functional organization of the plant 

organism; the specifics of physiological processes associated with the features of the attached 

type of existence in plants; mechanisms of flow and regulation of processes related to plant life 

(absorption of water and minerals, photosynthesis and respiration, growth and development); 

mechanisms of adaptation of plants to changing environmental conditions; mechanisms of 

interaction of plants in biogeocenosis; physiological role of plants in the biosphere. 

2) competently present theoretical material about the life of the plant organism, its huge 

role in the life of our planet, to debate;  

3) systematize the knowledge about the plant organism obtained in the study of scientific 

literature; 

4) use modern research methods in the study of plants and processes occurring in them;   

5) use the knowledge gained in this course in their practice; 

6) use methods of research and analysis of living systems, mathematical methods of 

processing the results of physiological studies; 

7) solve problems on the main topics of the course on the calculation of the main 

indicators of water exchange, photosynthesis, respiration; 

 8) conduct an experiment with plants; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, Құрылымдық ботаника 

Анатомия и морфология растений, Структурная ботаника 
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Anatomy and morphology of plants, Structural Botany 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical рrofessional practice 

 

Мал шаруашылығының биологиялық негіздері 

Биологические основы животноводства 

Biological basis of animal husbandry 

Пәннің мақсаты - білім алушылардың өмір сүру ұзақтығын және өнімділігін 

арттыратын биотехнологияда оларға барабар әдістерді құру мақсатында жануарлардың 

биологиялық және шаруашылық ерекшеліктерін меңгеруге бағытталған. 

Мазмұны: Үй жануарларының шығу тегі және эволюциясы. Ауыл 

шаруашылықмалдарының сыртқы және ішкі көрінісі. Мал азығын жіктеу және ауыл 

шаруашылық малдарын азықтандыру.Малдардың селекциясы, асылдандыру жұмысы 

және көбею негіздері. Ірі қара малдың шаруашылық маңызы және биологиялық 

ерекшеліктері. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарлардың жай-күйі және сүт және сиыр етін, шошқа етін, жүн мен қой етін, 

жұмыртқа мен құс етін және т. б. өндіру технологиясы туралы түсіну.; 

2) мал шаруашылығы өнімдерін шағын кәсіпорындарда, шаруа қожалықтарында 

және үй жағдайында өңдеу және сақтау технологиясын пайдалану; 

3) ауыл шаруашылығы жануарларының әртүрлі түрлерін үздіксіз толыққанды және 

үнемді азықтандыруды ұйымдастыру дағдыларына ие болу; 

4) әртүрлі жастағы ауыл шаруашылығы жануарларының төлін өсіру үшін қажетті 

жағдайларды ұйымдастыруға; 

5) өнімділігі бойынша ірі қара мал, шошқа, қой, құс және т. б. бағалау.; 

6) мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің экономикалық тиімділігі есебінде 

шешімдер қабылдауға құқылы. 

 

Цель дисциплины -направлена на  освоение обучающимися биологических и 

хозяйственных особенностей животных при различных условиях их использования, с 

целью разработки методов создания для них адекватных приемов в биотехнологии, 

повышающих продуктивность и продолжительность жизни. 

Содержание:Происхождение и эволюция домашних животных.Экстерьер и 

интерьер сельскохозяйственных  животных.Классификация кормови кормление 

сельскохозяйственных   животных. Основы селекции, племенной работы и размножения 

животных.Хозяйственное значение и биологические особенности крупного рогатого 

скота. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать о состоянии животных и технологии производства молока и говядины, 

свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса птицы и т.д.; 

2) использовать технологию переработки и хранения животноводческой 

продукции на малых предприятиях, в крестьянских хозяйствах и домашних условиях; 

3) организовывать бесперебойное полноценное и экономичное кормление 

различных видов сельскохозяйственных животных; 

4) организовывать необходимые условия для выращивания молодняка 

сельскохозяйственных животных в разном возрасте; 

5) оценивать по продуктивности крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу и т.д.; 

6) принимать решения в расчете экономической эффективности производства 

продукции животноводства. 

 

The purpose of the discipline-is aimed at the development of students of biological and 

economic characteristics of animals under different conditions of their use, in order to develop 
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methods for creating adequate techniques for them in biotechnology, increasing productivity 

and life expectancy. 

Contents: Origin and evolution of domestic animals. Exterior and interior of farm 

animals. Classification of feed and feeding of farm animals. Basics of selection, breeding and 

reproduction of animals. Economic value and biological features of cattle. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the state of animals and the technology of production of milk and beef, 

pork, wool and lamb, eggs and poultry, etc.; 

2) use the technology of processing and storage of livestock products in small enterprises, 

farms and homes; 

3) have the skills to organize uninterrupted full and economical feeding of various species 

of farm animals; 

4) organize the necessary conditions for the cultivation of young farm animals at different 

ages; 

5) evaluate the productivity of cattle, pigs, sheep, poultry, etc.; 

6) make decisions in calculating the economic efficiency of livestock production. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Зоология  

Зоология 

Zoology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

 

 

Органикалық әлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира 

The evolution of the organic world 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: тірі ағзаның эволюциясы туралы білімді кеңейту 

және тереңдету. Органикалық әлемнің дамуының негізгі кезеңдерін, әлемнің қазіргі 

табиғи жағдайының құрамдас бөлігі болып табылатын негізгі биологиялық теориялар, 

идеялар мен қағидаттар туралы білімді меңгеру. 

Мазмұны: органикалық әлемнің тарихи дамуы. Жер тарихы және оны зерттеу 

әдістері. Органикалық әлемнің эволюциясы. Жер бетіндегі өмірдің дамуы, дәуір мен 

кезеңдерде өсімдіктер мен жануарлардың ароморфоздары. Эволюцияның синтетикалық 

теориясы (СТЭ).  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)органикалық дүние дамуының алғышарттары, органикалық әлем эволюциясын 

зерттеудегі ғалымдардың үлесі, эволюцияның қозғаушы күштері, табиғи іріктеу 

формаларын түсіндіру; 

2) өмір сүру үшін күрес түрлері, түр өлшемдері, Харди–Вайнберг заңы, 

биогенетикалық заң салыстыру; 

3) эволюцияның басты бағыттары, эволюцияның дәлелдері, макро-және 

микроэволюциялық процестердің себептері мен механизмдерін талдау; 

4) істей алуы керек: биологиялық білім беру мазмұнын жаңарту аясында 

оқушылардың функционалдық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамытуды жүзеге 

асыру,  

5)практикаға бағытталған тапсырмалар мен шығармашылық сипаттағы 

тапсырмаларды (зерттеу, қызықты сипаттағы тапсырмалар, экономикалық, тарихи 

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

ғылыми сауаттылықтың қалыптасуын тексеруді жүзеге асыру;  

6)білім жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі негізінде білім беру 

стандарттарының талаптарына, жаңартылған бағдарламаға сәйкес биология бойынша 

білім беру бағдарламаларын іске асыру; 
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7)уақыт пен кеңістікте өмір сүруді ұйымдастырудың түрлі деңгейлерінде 

биологиялық процестердің өту заңдылықтарын анықтау үшін арнайы биологиялық 

пәндердің мәліметтерін жалпылау және ұштастыру. 

 

Основной целью изучения дисциплины является: расширить и углубить знания о 

эволюции живого организма. Освоение знаний об основных этапах развития 

органического мира, об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественной картины мира. 

Содержание: Историческое развитие органического мира. История Земли и методы 

ее изучения. Эволюция органического мира. Развитие жизни на Земле, ароморфозы 

растений и животных в эрах и периодах.В основу построения курса положена 

синтетическая теория эволюции (СТЭ), в которой обобщены данные, полученные при 

изучении живой природы на всех уровнях ее организации – от молекулярно-

генетического до биосферно-биоценотического.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать предпосылки развития органического мира, вклад ученых в изучении 

эволюции органического мира, движущие силы эволюции, формы естественного отбора;  

2)сравнивать формы борьбы за существование, критерии вида, закон Харди-

Вайнберга, биогенетический закон;  

3) анализировать главные направления эволюция, доказательства эволюции, 

причины и механизмы макро- и микроэволюционных процессов; 

4)использовать эволюционный подход при анализе конкретных биологических 

фактов и явлений;  

5)отличать приспособленности от естественного отбора; в рамках обновления 

содержания биологического образования осуществлять развитие функциональной, 

естественнонаучной грамотности школьников, разрабатывать практико-ориентированные задания 

и задания творческого характера (задания исследовательского, занимательного характера, задания с 

экономическим, историческим содержанием, и др.), а также осуществлять проверку 

сформированности функциональной, естественнонаучной грамотности; 

6)реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, обновленной программы, на основе системы критериального 

оценивания образовательных достижений; 

7) обобщать и сопостовлять данные специальных биологических дисциплин для 

выявления закономерностей протекания биологических процессов на разных уровнях 

организации живого во времени и пространстве. 

 

Main objective of studying of discipline is: to expand and deepen knowledge about 

evolution of an alive organism. Mastering knowledge of the main stages of organic world 

development, about the main biological theories, the ideas and the principles which are a 

constituent part of the modern natural picture of the world. 

Contents: The historical development of the organic world. The history of the Earth and 

its methods of study. The evolution of the organic world. The development of life on Earth, 

aromorphosis of plants and animals in eras and periods. The course is based on the synthetic 

theory of evolution (STE), which summarizes the data obtained in the study of living nature at 

all levels of its organization - from molecular genetic to biosphere-biocenotic . 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the prerequisites for the development of the organic world, the contribution of 

scientists to the study of the evolution of the organic world, the driving forces of evolution, 

forms of natural selection;  

2) compare forms of struggle for existence, criteria of species, hardy-Weinberg's law, 

biogenetic law;  

3) analyze the main directions of evolution, evidence of evolution, causes and 

mechanisms of macro-and microevolutionary processes; 

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

phenomena;  
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5) to distinguish fitness from natural selection; within the framework of updating the 

content of biological education to develop functional, natural science literacy of schoolchildren, 

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

nature, tasks with economic, historical content, etc.), as well as to verify the formation of 

functional, natural science literacy;  

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

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

educational achievements; 

7)generalizations and comparisons of data of special biological disciplines to identify 

patterns of biological processes at different levels of the organization of life in time and space. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Генетика селекция негіздерімен 

Генетика с основами селекции 

Genetics with bases of selection 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Өсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Экология растений и животных 

Ecology of plants and animals 

Мақсаты:өсімдіктер мен жануарлардың экологиясы, өсімдіктер мен жануарлар 

экологиясының негізгі әдістері, экологиялық факторлар және олардың организмдерге 

әсер ету заңдылықтары туралы білімді қалыптастырады, өсімдіктер мен жануарлардың 

экологиялық топтарын, жануарлар организмдерінің экологиялық факторлармен өзара 

әрекеттесу ерекшеліктерін қарастырады. 

Мазмұны: пән тірі организмдерге қоршаған ортаның әсер ету механизмдерімен 

және ағзалардың ортаға әсер ету механизмдерімен танысуға, тірі организмдер 

арасындағы қарым-қатынас формаларын және ағзалардың бейімделуінің әр түрлі 

формаларын зерттеуге қалыптастыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің экологиясы туралы, Өсімдіктер мен 

жануарлардың барлық биологиялық ғылымның іргелі негізі ретіндегі рөлі, өсімдіктер мен 

жануарлар биологиясының сыртқы орта жағдайына тәуелділігі туралы білімді жинақтау;  

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

заңдылықтарын, адамның өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін, өсімдіктер мен 

жануарлардың тіршілік ету жағдайларына бейімделуін, қоршаған ортаны қорғау 

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

экологиялық жүйелерінің өзгеруін талдау; өсімдіктердің көбею тәсілдері, тіршілік ету 

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

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

өсімдіктердің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері, отырғызу түрлері 

туралы; Өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау әдістері туралы; 

3) өсімдіктер мен жануарлар экологиясының теориялық принциптері мен әдістерін 

қолдану;  

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

өсімдіктер мен жануарлармен эксперименттік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу 

әдістерін қолдану: 

5) популяциялар мен биогеоценоздардың, олардың функционалдық және 

құрылымдық; 

6) экологиялық соқпақтарды төсеу бойынша экскурсиялар ұйымдастыру және 

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

объектілері үшін өсімдіктердің түр-түрін таңдау. 



 

66 

 

 

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

экологии растений и животных, об экологических факторах и закономерностях их 

действия на организмы, рассматривает экологические группы растений и животных, 

особенности взаимодействия животных организмов с экологическими факторами. 

Содержание: дисциплина направлена на ознакомление с механизмами воздействия 

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

изучение форм взаимоотношений между живыми организмами и различных форм 

адаптаций организмов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

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

растений и животных как фундаментальной основы всех биологических наук, 

зависимость биологии растений и животных от условий внешней среды;  

2) анализировать закономерности устойчивого функционирования и 

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

животный мир, приспособления растений и животных к условиям обитания, мероприятия 

по охране окружающей среды, влияние человека на растительный и животный мир, 

изменение экологических систем биосферы; о способах размножения, процессах 

жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды, 

классификацию цветочно-декоративных растений, морфологические и биологические 

особенности цветочно-декоративных растений открытого и закрытого грунта, древесных 

и кустарниковых пород, типы посадок; о методах защиты растений от вредителей и 

болезней; 

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

4)проводить эксперимент с растениями и животными; использовать методы 

организации и проведения экспериментальной работы с растениями и животными в 

проектно-исследовательской деятельности: 

5) характеризовать закономерности и принципы формирования популяций и 

биогеоценозов, их функциональных и структурных; 

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

основные виды кустарниковых и древесных растений, подбирать ассортимент растений 

для различных объектов озеленения. 

 

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

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

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

animal organisms with environmental factors. 

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

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

organisms and various forms of adaptation of organisms. 

As a result of studying the course the student will: 

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

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

and animal biology on environmental conditions;  

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

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

living conditions, environmental protection measures, human impact on flora and fauna, 

changes in the ecological systems of the biosphere; about ways of reproduction, processes of 

vital activity of plants, their dependence on environmental conditions, classification of flower-

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

and closed ground, tree and shrub species, types of plantings; about methods of protection of 

plants from pests and diseases; 

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

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

conducting experimental work with plants and animals in design and research activities: 
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5) to characterize the laws and principles of formation of populations and biogeocenoses, 

their functional and structural; 

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

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

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Зоология, Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы 

Зоология,  Анатомия и морфология растений 

Zoology, Anatomy and morphology of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Оқушыларға экологиялық білім беру 

Экологическое образование школьников 

Environmental education of schoolchildren 

Пәнді оқу мақсаты: қоршаған ортаның жай-күйі туралы, ортаның табиғи 

факторларының және антропогендік факторлардың тірі жүйелердің, экожүйелердің 

дамуына әсері туралы, экологиялық проблемалар және оларды шешу жолдары туралы, 

қоршаған ортадағы өз қызметінің салдары туралы деректерді қорыту және түсіндіру; 

экологиялық білімді, құндылықтық бағдарларды қалыптастыруды, зерттеу қызметінің 

дағдыларын, коммуникативтік белсенділікті дамытуды қамтамасыз етуге қабілетті 

оқушыларды оқытудың әдістерін, тәсілдерін және құралдарын негіздеп таңдау және 

ұтымды қолдану. 

Пән мазмұны: пән мақсаты мен міндеттерін, экологиялық білімнің даму тарихын 

және оның педагогикалық ғылымдағы маңызын, ҚР-дағы экологиялық білім беру 

концепцияларын, жүйелер мен стратегияларды, қазіргі заманғы экологиялық білім беруді 

жүзеге асырудың негізгі принциптерін, модельдерін, мазмұнын, ұйымдастырушылық 

формаларын, әдістерін және экологиялық білім беру педагогикалық технологияларын 

меңгеруге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) экологиялық проблемалар, табиғатты қорғау және табиғатты ұтымды 

пайдалануды түсіндіреді;  

2) Қазақстан Республикасында экологиялық білім берудің тұжырымдамалық 

негіздемесін және қазіргі әлемдегі экологиялық білімнің маңыздылығын,экология 

бойынша тәжірибелік-бағдарланған таңдау (элективті) және факультативті курстардың 

мазмұны мен құрылымынталдайды; 

3)экологиялық білім беруде қолданылатын негізгі принциптерін, әдістемелік 

әдістерін, тәсілдерін, технологияларын,мектептерде және қосымша білім беру 

мекемелерінде экологиялық білім берудің ерекшеліктері, мақсаты мен міндеттерін, 

табиғи және экологиялық ортаны зерттеу әдістерін, заттардың әртүрлі ұйымдастырылу 

деңгейлеріндегі экологиялық проблемаларын, кеңістік және уақыт туралы ақпаратты 

тұжырымдайды; 

4) экологияның тұжырымдамалық аппараттары мен заңдары, экожүйелердің пайда 

болуы және даму принциптері, ағзаның және қоршаған ортаның өзара байланысы, табиғи 

орта мен адамзат қоғамындағы заңдардың көрінісін салыстырады; 

5) оқу-тәрбие жоспарларының мақсаттарын құрастыру, оқу нәтижелерін 

жоспарлау, оқу жоспарларын құрастыру, элективті және факультативті курстар 

шеңберінде экологиялық практикумның оқу-әдістемелік құжаттамасын (күнтізбелік 

тақырыптық жоспар - КТЖ және қысқа мерзімді жоспар - ҚМЖ, дидактикалық, бақылау 

және өлшеу материалдарын) жоспарлайды;  

6) экологиялық білімді қалыптастыруды, құндылықты бағдарлауды, зерттеу 

дағдыларын дамытуды, коммуникациялық іс-шараларды дамытуды және оқушыларды 
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кәсіптік бағдарлауға көмектесетін мектеп оқушыларын оқытудың әдістерін, тәсілдерін 

және құралдарын дұрыс таңдап, ұтымды қолданады; 

7) қоршаған орта жай-күйі туралы деректерді, тірі жүйелердің дамуына, 

экожүйелердің, экологиялық проблемаларын және оны шешу жолдарын, өз іс-әрекетінің 

қоршаған ортаға әсер етуі, табиғи экологиялық факторлар мен антропогендік 

факторлардың әсері туралы деректерді құрастырып өңдейді және түсіндіреді; 

8) экологиялық мәселелерді шешуге және нақты ғылыми тапсырмаларды және 

жобаларды іске асыру шеңберінде нақты әлеуметтік жағдайдағы қол жетімді оқу-

әдістемелік нұсқаулықтар бойынша оқушылармен қоршаған ортаның жай-күйін және 

оның компоненттерін зерттеу және бағалау бойынша элементарлы білім беру және 

қолданбалы зерттеулерді жоспарлайды және өткізеді; 

9) критериалды бағалау негізінде студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және 

тәжірибелік тапсырмаларды әзірлейді; 

10) экологиялық, табиғаттанушылық және педагогикалық міндеттерді шешу үшін 

компьютерлік ресурстарды пайдаланады;  

11) табиғатты басқару проблемалары және адам мен табиғаттың экологиялық өзара 

әрекеттесуі, жобаларды іске асыру және орындау мәселелері бойынша шолулар, 

рефераттар, презентациялар дайындау, библиографияларды жасағанда алған білімдерін 

қолданады; 

12) оқу орнының жағдайын, оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере 

отырып, экологиялық практикумды ұйымдастырады;  

13) білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуге, оқушыларды 

әлеуметтендіруге, олардың белсенді өмірлік жағдайын және жауапты, экологиялық 

сауатты мінез-құлықты дамытуға мүдделі студенттермен, олардың ата-аналарымен, 

әріптестерімен және әлеуметтік әріптестерімен өзара әрекеттесу негізінде өзара қарым-

қатынас жасайды және өзара әрекеттеседі; 

14) тәуелсіздіктің жоғары дәрежесі бар әрі қарайғы білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, сын тұрғысынан ойлау және ойлау, олардың зияткерлік, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін бағалайды. 

 

Цель:обобщать и интерпретировать данные о состоянии окружающей среды, о 

влиянии природных факторов среды и антропогенных факторов на развитие живых 

систем, экосистем, об экологических проблемах и путях их решения, о последствиях 

собственной деятельности в окружающей среде; обоснованно выбирать и рационально 

применять методы, приемы и средства обучения школьников, способных обеспечить 

формирование экологических знаний, ценностных ориентаций, развитие навыков 

исследовательской деятельности, коммуникативной активности и  оказать содействие 

профессиональной ориентации учащихся. 

Содержание дисциплины:дисциплина направлена на изучение целей и задач, 

истории развития экологического образования и его значения в педагогической науке, 

концепций экологического образования в РК, систем и стратегий, основных принципов, 

моделей реализации современного экологического образования, содержания, 

организационных форм, методов и экологообразовательных педагогических технологий. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описыватьпроблемы экологии, охраны природы и рационального 

природопользования; 

2)анализировать концептуальную основуэкологического образования в 

РКизначение экологического образования в современном мире, содержание и структуру 

практикоориентированных факультативов и элективных курсов по экологии; 

3) интерпретировать основные принципы, методические приемы, подходы, 

технологии используемые в экологическом образовании, определять цель, задачи, 

особенности осуществления экологического образования в школе и учреждениях 

дополнительного образования, формирует знания о методах исследования природной и 

окружающей среды, экологических проблем на разных уровнях организации материи, 

пространства и времени; 
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4)сравнивать понятийный аппарат и законы экологии, принципы существования и 

развития экосистем, взаимоотношения организма и среды, проявления законов в 

природном окружении и человеческом обществе;  

5) планировать учебно-воспитательные цели, результаты обучения, составлять 

учебную программу, разрабатывать учебно-методическую документацию (КТП и КСП, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы) экологического практикума в 

рамках факультативных и элективных курсов; 

6) обоснованно выбирать и рационально применять методы, приемы и средства 

обучения школьников, способных обеспечить формирование экологических знаний, 

ценностных ориентаций, развитие навыков исследовательской деятельности, 

коммуникативной активности и оказать содействие профессиональной ориентации 

учащихся; 

7) обобщать и интерпретировать данные о состоянии окружающей среды, о 

влиянии природных факторов среды и антропогенных факторов на развитие живых 

систем, экосистем, обэкологических проблемах и путях их решения, о последствиях 

собственной деятельности в окружающей среде;  

8) планировать и проводить элементарные учебные и прикладные исследования по 

изучению и оценке состояния окружающей среды и ее компонентов со школьниками по 

имеющимся учебно-методическим пособиям в реальных социоприродных ситуациях, 

связанных с решением экологических проблем и в рамках реализации конкретных 

исследовательских задач и проектов; 

9) разрабатывать практические задания и осуществлять контроль учебных 

достижений обучающихся на основе критериального оценивания. 

10) использование компьютерных ресурсов для решения экологических, 

природоведческих и педагогических задач;  

11) применяет знания при подготовке обзоров, рефератов, презентаций, 

составления библиографий по проблемам природопользования и экологического 

взаимодействия человека и природы, выполнения и оформления проектов; 

12)организовывать экологический практикум с учетом условий образовательного 

учреждения, индивидуальных и возрастных особенностей школьников;  

13)строит отношения и взаимодействие на основе сотрудничества с учащимися, их 

родителями, коллегами и социальными партнерами, заинтересованных в обеспечении 

качества учебно-воспитательного процесса, в социализации школьников, становлению их 

активной жизненной позиции и ответственного, экологически грамотного поведения; 

14)оценивает логическое, аналитическое, критическое мышление и рефлексиюдля 

осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня.  

 

The purposes of mastering the discipline to summarize and interpret data about the state 

of the environment, of the influence of natural environmental factors and anthropogenic factors 

on the development of living systems, ecosystems, environmental problems and their solutions, 

about the consequences of their own activities in the environment; reasonably and rationally 

choose to apply methods, techniques and means of teaching, capable of ensuring the formation 

of ecological knowledge, valuable orientations, development of skills, research, communication 

activity, and to assist the professional orientation of students. 

The content of the discipline includes the main sections:The discipline is aimed at 

studying the goals and objectives, the history of environmental education and its importance in 

pedagogical science, the concepts of environmental education in Kazakhstan, systems and 

strategies, basic principles, models of modern environmental education, content, organizational 

forms, methods and environmental pedagogical technologies. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the problems of ecology, nature protection and environmental management; 

2) analyze the conceptual basis of environmental education in Kazakhstan and the 

importance of environmental education in the modern world; 
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3)interpret the basic principles, methods, approaches, technologies used in environmental 

education, determine the purpose, objectives, features of environmental education in schools 

and institutions of additional education, forms knowledge about the methods of research of 

natural and environmental problems at different levels of the organization of matter, space and 

time; 

4) to compare the conceptual apparatus and the laws of ecology, the principles of 

existence and development of ecosystems, the relationship between the body and the 

environment, the manifestation of laws in the natural environment and human society;  

5) to plan educational goals, learning outcomes, to prepare the curriculum, to develop 

educational and methodical documentation (CTP and CSC, didactic, control and measuring 

materials) of the environmental workshop in the framework of elective and elective courses;  

6) reasonably choose and rationally apply methods, techniques and means of teaching 

students that can ensure the formation of environmental knowledge, value orientations, the 

development of research skills, communicative activity and promote professional orientation of 

students; 

7) to summarize and interpret data on the state of the environment, the impact of natural 

and anthropogenic factors on the development of living systems, ecosystems, environmental 

problems and ways to solve them, the consequences of their own activities in the environment;  

8) to plan and carry out basic educational and applied research on the study and 

assessment of the environment and its components with students on existing teaching AIDS in 

real social situations related to the solution of environmental problems and in the framework of 

specific research tasks and projects; 

9) develop practical tasks and monitor educational achievements of students on the basis 

of criteria-based assessment. 

10) the use of computer resources to solve environmental, environmental and pedagogical 

problems;  

11) applies knowledge in the preparation of reviews, abstracts, presentations, 

bibliographies on the problems of environmental management and environmental interaction of 

man and nature, implementation and design of projects; 

12) organizes an environmental workshop taking into account the conditions of the 

educational institution, individual and age characteristics of students; 

13) builds relationships and interaction on the basis of cooperation with students, their 

parents, colleagues and social partners interested in ensuring the quality of the educational 

process, in the socialization of students, the formation of their active life position and 

responsible, environmentally competent behavior; 

14) evaluates logical, analytical, critical thinking and reflection for further training with a 

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

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы экология, Экология өлкетану негіздерімен 

Общая экология, Экология с основами краеведения 

General ecology, Ecology with the basics of local lore 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Экологическое краеведение 

Экологиялық өлкетану 

Environmental local lore 

Пәннің мақсаты: географиялық, биологиялық, тарихи, этномәдени, экологиялық 

және т.б. білімді интеграциялайтын кешендік пән ретінде экологиялық өлкетанудың 

тұтас қабылдануын және өз жері мен туған өлкесін ғылыми зерттеу негіздерін беру; 

өлкетану материалдарын сабақта және оқу-тәрбие үрдісінің басқа да формаларын 

өткізуде пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 
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Мазмұны: курстың мақсаты мен міндеттері; экологиялық өлкетанудың 

педагогикалық маңызы. Қазақстандағы экологиялық өлкетанудың даму тарихы, ШҚО. 

Мектептегі өлкетану жұмысының түрлері мен ұйымдастыру формалары (Оқу, сыныптан 

тыс және мектептен тыс). Оқу пәндері бойынша экологиялық-өлкетану жұмысының 

жүйесі. Оқу пәндерін оқытудағы өлкетану қағидатының маңызы. Сабақ берудегі өлкетану 

қағидатын жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдері.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) экологиялық өлкетанудың мәні мен педагогикалық мәнін түсіну; 

2)туған өлкенің қоршаған ортасын зерттеу және қорғау бойынша жоспар жасауға;; 

3) "биология" және "жаратылыстану" курстарын оқытуда өлкетану қағидатын 

жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану»; 

4) өз жерінде экологиялық-өлкетану зерттеулерін жүргізу, 

5) Өз облысының (өлкесінің, республиканың) экологиясын зерттеудің үлгі 

жоспарын жасау; ); 

6) өлкетану библиографиясын құру; 

7) мектеп экологиялық-өлкетану үйірмесінің жылдық жұмыс жоспарын әзірлеу; 

8) өлкетану сипатындағы жалпы мектептік іс-шаралардың мазмұнын әзірлеу: 

олимпиадалар, кештер, туристік-өлкетану слеттері, жорық-экспедициялар; 

9) мектептегі оқу процесін жетілдіру мақсатында Өлкетану бойынша ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

10) қала шегінде және оның жақын айналасында маршруттық зерттеулер жүргізу. 

 

Цель дисциплины: дать основы научного изучения своей местности и родного края 

и целостного восприятия экологического краеведения как комплексной дисциплины, 

интегрирующей географические, биологические, исторические, этнокультурные, 

экологические и др. знания; сформировать навыки использования краеведческого 

материала на уроках и при проведении других форм учебно-воспитательного процесса. 

Содержание: цели и задачи курса; педагогическое значение экологического 

краеведения. История развития экологического краеведения в Казахстане, ВКО. Виды и 

организационные формы краеведческой работы в школе (учебная, внеклассная и 

внешкольная). Система эколого-краеведческой работы по учебным предметам. Значение 

краеведческого принципа в преподавании учебных предметов. Методы и приемы 

осуществления краеведческого принципа в преподавании.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)понимать  сущность и педагогическое значение экологического краеведения; 

2)составлять  план по изучению и охране окружающей среды родного края; 

3) использовать методы и приемы осуществления краеведческого принципа в 

преподавании курсов «биология» и «естествознание»; 

4) проводить эколого-краеведческие исследования своей местности, 

5) составлять типовой план изучения экологии своей области (края, республики); 

6) составлять краеведческую библиографию; 

7) разрабатывать годовой план работы школьного эколого-краеведческого кружка; 

8) разрабатывать содержание общешкольных мероприятий краеведческого 

характера: олимпиады, вечера, туристско-краеведческие слеты, походы-экспедиции; 

9) вести научно-исследовательскую работу по краеведению в целях 

совершенствования учебного процесса в школе; 

10) проводить  маршрутных исследований в черте города и в ближайшем его 

окружении.  

 

The purpose of discipline: to give the basis for the scientific study of their area and native 

land and holistic perception of environmental studies as a complex discipline that integrates 

geographical, biological, historical, ethno-cultural, environmental and other knowledge; to form 

the skills of using local history material in the classroom and during other forms of educational 

process. 



 

72 

 

Contents: goals and objectives of the course; pedagogical importance of environmental 

studies. History of environmental studies in Kazakhstan, East Kazakhstan region. Types and 

organizational forms of local history work at school (educational, extracurricular and 

extracurricular). The system of ecological and local history work on academic subjects. The 

importance of the principle of local lore in teaching subjects. Methods and techniques of 

implementation of the principle of local lore in teaching.  

As a result of studying the course the student will: 

1) to understand the essence and pedagogical significance of environmental studies; 

2) make a plan for the study and protection of the environment of the native land; 

3) to use methods and techniques of implementation of the principle of local lore in 

teaching courses "biology" and " natural science»; 

4) to carry out ecological and regional studies of the area, 

5) make a model plan for the study of the ecology of their region( region, Republic); 

6) make local history bibliography; 

7) develop an annual work plan of the school ecological and local history circle; 

8) to develop the content of school-wide events of local lore character: Olympiads, 

evenings, tourist and local lore gatherings, Hiking expeditions; 

9) conduct research work on local history in order to improve the educational process at 

school; 

10) conduct route research in the city and in its immediate environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы экология, Экология өлкетану негіздерімен 

Общая экология, Экология с основами краеведения 

General ecology, Ecology with the basics of local lore 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Биология және жаратылыстану оқытудың заманауи технологиялары 

Современные технологии обучения биологии и естествознания 

Modern technologies of teaching biology and natural science 

Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы оқыту технологиясы негізінде орта мектепте 

биология және жаратылыстану пәндерін оқытуды ұйымдастыруға қажетті білім мен 

дағдыларды, құзыреттілікті қалыптастыру.  

Мазмұны: курстың мақсаты мен міндеттері, "жаратылыстану" (5-6 сынып), 

"Биологияя" (7-9, 10-11 сынып). Жаратылыстану және биология әдістемесінің даму 

тарихы. Мектепте жаратылыстану және биологияны оқытудың заманауи технологиялары. 

"Технология" және "әдістеме" ұғымдарының арақатынасы. Педагогикалық 

технологиялардың жіктелуі (әр түрлі тәсілдер). Биологияны проблемалық оқыту. 

Бағдарламалық оқыту, модульдік, проблемалық - модульдік оқыту, биология 

сабақтарында деңгейлік дифференциация технологиясы. "Миға шабуыл"оқыту 

технологиясы. Әрекетке бағытталған шетелдік технологиялармен танысу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) 5-6 сыныптарға арналған "Жаратылыстану" және "биология" пәнінің типтік оқу 

бағдарламасының мазмұны мен құрылу принциптерін түсіну" 6- 7-, 8-, 9-, 10-11 

жаратылыстану және география курсының дидактикалық ерекшеліктері; оқушылардың 

біліміне, шеберлігіне және дағдыларына қойылатын негізгі талаптар; мектепте 

"жаратылыстану" және "биология" білім беру бағдарламасын іске асырудың әдістемелік 

аспектілері: оқытудың тәсілдері, формалары, құралдары, технологиялары мен әдістері, 

сабақтарда функционалдық, жаратылыстану ғылыми сауаттылықты қалыптастыру, 

критериалды бағалау технологиясы негізінде оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау;  

2) Мектептегі" жаратылыстану"," Биология " оқу пәндерінің мақсаттары мен 

міндеттерін дұрыс бөлу; 
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3)оқу пәні материалының мазмұнын анықтау және іріктеуді жүзеге асыру;  

4)оны оқытудың тиімді әдістерін, нысандары мен құралдарын қолдануға;;  

5)оқу үрдісінде оқушылардың тиімді даму жағдайын анықтау; 

6) жаратылыстану және географияны оқыту әдістемесімен байланысты әр түрлі 

ғылымдардың білімін біріктіру; 

7) Әдістеменің өзінің объектісінің ерекшелігін, оның теориялық және практикалық 

міндеттерін ескере отырып, басқа ғылымдардың теориялық ережелері мен 

қорытындыларын, олардың әдістері мен зерттеу нәтижелерін шығармашылықпен 

пайдалануға;;  

8) алған теориялық білім мен практикалық дағдыларды ғылыми-зерттеу, 

практикалық қызметте, білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес мектептегі 

жаратылыстану және биология бойынша білім беру бағдарламасын іске асыруда, жаңа 

тәсілдер мен әдістер, технологиялар негізінде жаңартылған бағдарлама негізінде, 

факультативтік сабақтар мен үйірмелер өткізуде, биология және жаратылыстану 

бойынша оқушылардың оқу, зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда және 

өткізуде қолдануға;;  

9) білім жетістіктерін критериалды бағалау негізінде функционалдық, 

жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамытуды жүзеге асыру. 

 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений, компетенций у студентов, 

необходимых для организации обучения учащихся естествознанию и биологии в средней 

школе на основе современных технологии обучения.  

Содержание: Предмет, цели и задачи курса, школьного курса «Естествознание» (5-

6 кл), «Биологияя» (7-9, 10-11 кл). История развития методики естествознания и 

биологии. Современные технологии обучения естествознания и биологии в школе. 

Соотношение понятий «технология» и «методика». Классификация педагогических 

технологий (различные подходы). Проблемное обучение биологии. Программированное 

обучение, модульное, проблемно - модульное обучение, технология уровневой 

дифференциации на уроках биологии. Технология обучения «Мозговой штурм». 

Знакомство с зарубежными технологиями, ориентированными на действие. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)понимать содержание и принципы построения типовой учебной  программы предмета 

«Естествознание» для 5-6 классов и «Биологии» 6- 7-, 8-, 9-, 10-11 классов, дидактические 

особенности курса естествознания и географии; основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся; методические аспекты реализации образовательной программы 

«Естествознание» и  «Биологии» в школе: подходы, формы, средства,  технологии и методы 

обучения, формирования функциональной, естественнонаучной  грамотности на уроках, контроля 

и оценивания результатов обучения на основе технологии критериального оценивания;;  

2) правильно выделить цели и задачи учебных предметов «Естествознание», 

«Биологии» в школе; 

3)определять содержание и осуществлять отбор материала учебного предмета;  

4)применять эффективные методы, формы и средства его преподавания;  

5)выявлять оптимальные условия развития школьников в процессе изучения; 

6) интегрировать знания различных наук, с которыми связана методика 

преподавания естествознания и географии; 

7) творчески использовать теоретические положения и выводы других наук, их 

методы и результаты исследования с учетом  специфики объекта самой методики, ее 

теоретических и практических задач;  

8) применять полученные теоретические знания и практические навыки  в научно-

исследовательской, в практической  деятельности, в реализации  образовательной программы по 

естествознанию и биологии в школе в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

обновленной программы на основе новых подходов и методов, технологий, в проведении 

факультативных занятий и кружков, в организации и проведении учебной, исследовательской и 

проектной работы учащихся по биологии и естествознанию;  
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9) осуществлять развитие функциональной, естественнонаучной грамотности  на основе 

критериального оценивания образовательных достижений. 

 

The purpose of discipline: the formation of knowledge and skills, competencies of 

students necessary for the organization of training of students in science and biology in high 

school on the basis of modern teaching technology.  

Content: the Subject, purpose and objectives of the course, the school course "natural 

Science" (5-6 cells), "Biologiya" (7-9, 10-11 KL). History of development of natural science 

and biology methods. Modern technologies of teaching science and biology at school. 

Correlation of concepts "technology"and " technique". Classification of pedagogical 

technologies (different approaches). Problem teaching of biology. Programmed training, 

modular, problem-modular training, technology level differentiation in biology lessons. 

Learning technology "Brainstorming". Familiarity with foreign action-oriented technologies. 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the content and principles of building a typical curriculum subject 

"Science" for grades 5-6 and "Biology" 6- 7-, 8-, 9-, 10-11 classes, didactic features of the 

course of natural science and geography; basic requirements for knowledge, skills and abilities 

of students; methodological aspects of the educational program "natural Science" and "Biology" 

at school: approaches, forms, means, technologies and methods of training, the formation of 

functional, natural science literacy in the classroom, monitoring and evaluation of learning 

outcomes based on the technology of criteria-based assessment;;  

2) correctly identify the goals and objectives of subjects "Science", "Biology" at school; 

3)to determine the content and to select the material of the subject;  

4) apply effective methods, forms and means of teaching;  

5) identify the optimal conditions for the development of students in the process of 

studying; 

6) integrate knowledge of various Sciences, which are associated with the methodology 

of teaching of natural Sciences and geography; 

7) creatively use theoretical positions and conclusions of other Sciences, their methods 

and results of research taking into account specificity of object of the technique, its theoretical 

and practical tasks;  

8) apply the theoretical knowledge and practical skills in research, in practice, in the 

implementation of the educational program in science and biology at school in accordance with 

the requirements of educational standards, updated programs based on new approaches and 

methods, technologies, in conducting elective classes and clubs, in the organization and conduct 

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

9) to develop functional, natural science literacy on the basis of criteria-based assessment 

of educational achievements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Биология және жаратылыстану оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания биологии и естествознания 

Methods of teaching biology and science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

Экологиялық-биологиялық бағыттағы оқушыларға қосымша білім беру 

Дополнительное образование эколого-биологической направленности 

Additional education ecological and biological orientation 

Пәннің мақсаты – білім алушыларға оқушылардың эколого-биологиялық білім 

алуына бағытталған педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыруға үйрету, және оны 

болашақ мамандығында қолдану. 
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Мазмұны: экологиялық-биологиялық білім берудің мазмұны, ұйымдастыру 

формалары мен әдістемесі, оқушылардың жобалық - зерттеу, тәжірибелік табиғат қорғау 

қызметін ұйымдастыру, авторлық бағдарламаларды әзірлеу және бейімдеу, табиғат 

объектілері мен табиғи экологиялық жүйелерді сипаттау мен зерттеудің қазіргі заманғы 

әдістері, қосымша экологиялық-биологиялық білім беру практикасына қолданылатын 

өзін-өзі дамыту мен өздігінен білім алу механизмдерін белсендіру әдістері мен тәсілдері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. курстың теориялық негіздерін түсіну; 

2. табиғат объектілерін және табиғи экожүйелерді зерттеу және сипаттау әдістерін 

қолдану; 

3. оқушылардың жобалық-зерттеу, тәжірибелік табиғат қорғау қызметін 

ұйымдастыру; 

4. сабақтарда білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастырудың әртүрлі 

құралдарын, әдістері мен нысандарын пайдалану, оларды оқу пәнінің ерекшеліктерін, 

оқушылардың жасы мен дайындық деңгейін ескере отырып құру; 

5. білім беру процесінде оқытудың техникалық құралдарын (ТСО) пайдалану; 

6. дарынды балалармен жұмысты олардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес жоспарлау 

және жүргізу. 

Цель дисциплины –  обучение обучающихся организовывать педагогическую 

работу, направленную на получение эколого-биологического образования учащимися, и 

использовать ее в будущей профессии. 

Содержание: содержание, организационные формы и методики эколого-

биологического образования, организация проектно- исследовательской, практической 

природоохранной деятельности школьников, разработка и адаптация авторских 

программ, современные методы описания и исследования объектов природы и 

естественных экосистем, методы и приемы активизации механизмов саморазвития и 

самообразования применительно к практике дополнительного эколого-биологического 

образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать теоретические основы курса; 

2. использовать современные методы описания и исследования объектов природы 

и естественных экосистем; 

3. организовать проектно - исследовательской, практической природоохранной 

деятельности школьников; 

4. использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках, строить их с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

5. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

6. планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

 

The purpose of the discipline-training students to organize pedagogical work aimed at 

obtaining ecological and biological education students, and use it in the future profession. 

Content: content, organizational forms and methods of ecological and biological 

education, organization of design-research, practical environmental activities of schoolchildren, 

development and adaptation of author's programs, modern methods of description and research 

of nature objects and natural ecosystems, methods and techniques of activation of mechanisms 

of self-development and self-education in relation to the practice of additional ecological and 

biological education. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. understand the theoretical basis of the course; 

2. to use modern methods of description and research of nature objects and natural 

ecosystems; 

3. organization of project-research, practical environmental activities of schoolchildren; 
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4. to use various means, methods and forms of the organization of educational activity of 

students at lessons, to build them taking into account features of an educational subject, age and 

level of readiness of students; 

5. use technical means of training (TSO) in the educational process; 

6. to plan and carry out the work with gifted children in accordance with their individual 

characteristics. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Биология және жаратылыстану оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания биологии и естествознания 

Methods of teaching biology and science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

Биология және жаратылыстану пәндері курсында оқытудың жобалық 

технологиясы 

Проектная технология обучения в школьном курсе биологии и естествознания 

Project technology of education in the school course of biology and natural Sciences 

Курстың мақсты: Биология  және жаратылыстану пәндерін оқыту процесінде 

студенттердің жобалық іскерліктерін қалыптастыру саласында әдістемелік құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Пән мазмұны: педагогика тарихындағы жобалар әдісі. Жобалардың типологиясы. 

Оқу және ғылыми жобаның типтік құрылымы. Оқу жобасының мақсаты мен міндеттері. 

Жоба жұмысының негізгі кезеңдері. Уақыт бойынша оқу жобасын дайындау және әзірлеу 

жоспары. “Экология" және "Жаратылыстану" оқу бағдарламасының тақырыптарына 

сәйкес оқу жобасын әзірлеу жоспарын құру. Оқушылардың сабақтарындағы, сабақтан 

тыс және сыныптан тыс жұмыстарындағы жобалау қызметі. Оқушылардың жобалық 

қызметін жүзеге асырудағы мұғалімнің рөлі мен құзыреттілігі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)педагогика тарихындағы жобалар әдісі; зерттеу және жобалау қызметінің 

ұқсастығы мен айырмашылықтары; оқу жобасының типтік құрылымы; оқу жобасы 

бойынша жұмыстың негізгі кезеңдері; оқу жобаларының типологиясын түсіндіру; 

2) жобалау қызметінде интернет-ресурстар мен АКТ-ны пайдалану;  

3)оқушылардың оқу жобалық қызметін жүзеге асыруда мұғалімнің рөлі мен 

құзыреттілігін бағалау; 

4)оқу жобасы бойынша жұмыстың негізгі кезеңдерін жоспарлау, оны оқушылардың 

әр түрлі жас топтарына бейімдеу; зерттелетін тақырып бойынша материалды таңдау және 

жүйелеу, биологиялық объектілер мен құбылыстар, процестер туралы далалық және 

зертханалық жағдайларда ақпарат жинауды жүзеге асыру;  

5)ақпараттық технологияларды қолдану және зерттеу жүргізу және алынған 

нәтижелерді рәсімдеу кезінде статистикалық деректердің қазіргі заманғы базасын 

қолдану;  

6)қоршаған ортаның жай-күйін зерттеудің негізгі қол жетімді әдістері, экологиялық 

проблемаларды талдауға қабілеттілігі туралы ақпаратты талдау; 

7) тірі жүйелердің жай-күйін талдау мен бағалаудың негізгі әдістері, атмосфералық 

ауаның, судың, топырақтың экологиялық жай-күйін бағалау; "Жаратылыстану" және 

"Биология" бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде модельдік оқу 

жобаларын әзірлеу әдістемесін салыстыру;  

8)қоршаған ортада болып жатқан табиғи құбылыстар мен процестер туралы 

ақпаратты жинау, зерттеу, сыни талдау, жинақтау және жүйелеу дағдысын синтездеу;  

9)білім беру мекемесінің шарттарын, оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдысын талдау;  

10)оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз етуге, оқушыларды 

әлеуметтендіруге, олардың белсенді өмірлік позициясын және жауапты, экологиялық 
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сауатты мінез-құлқын қалыптастыруға мүдделі оқушылармен, олардың ата-аналарымен, 

әріптестерімен және әлеуметтік серіктестермен ынтымақтастық негізінде қарым-қатынас 

және өзара іс-қимыл жасау дағдыларын сауатты таңдау;  

11)жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру және өзінің 

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

сыни ойлау және рефлексия дағдыларын синтездеу. 

 

Цель курса: Формирование у студентов методической компетенции в области 

формирования проектных умений, учащихся в процессе обучения биологии и 

естествознание.  

Содержание дисциплины: Метод проектов в истории педагогики. Типология 

проектов. Типовая структура учебного и научного проекта. Цели и задачи учебного 

проекта. Основные стадии работы над проектом. План подготовки и разработки учебного 

проекта во времени. Составление плана разработки учебного проекта в соответствии с 

темами учебной программой «Естествознание» и «Биология». Проектная деятельность на 

уроках, во внеурочной и внеклассной работе учащихся. Современные технологии 

обучения проектной деятельности учащихся. Роль и компетенции учителя при 

осуществлении проектной деятельности учащихся.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать методы проектов в истории педагогики; черты сходства и отличия 

исследовательской и проектной деятельности; типовую структуру учебного проекта; 

основные стадии работы над учебным проектом; типологию учебных проектов;  

2) применять Интернет-ресурсы и ИКТ в проектной деятельности;  

3)оценивать роль и компетенции учителя при осуществлении учебной проектной 

деятельности учащихся; 

4)планировать основные стадии работы над учебным проектом, адаптировать его 

применительно к различным возрастным группам школьников;подбирать и 

систематизировать материал по исследуемой теме, осуществлять сбор информации в 

полевых и лабораторных условиях о биологических объектах и явлениях, процессах;  

5)применять информационные технологии и использовать современные базы 

статистических данных при проведении исследования и оформлении полученных 

результатов;  

6)анализировать информацию об основных доступных методах исследования 

состояния окржающей среды, способностью к анализу экологических проблем; 

7)сравнивать основные методы анализа и оценки состояния живых систем, оценки 

экологического состояния атмосферного воздуха, воды, почв; методикой разработки 

модельных учебных проектов на основе обновленной образовательной программы по 

«Естествознание» и «Биология»;  

8) синтезировать навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации о природных явлений и процессов, происходящих в 

окружающей среде; 

9)анализировать навыкиорганизации проектно-исследовательской деятельности с 

учетом условий образовательного учреждения, индивидуальных и возрастных 

особенностей школьников;  

10)грамотно выбирать навыками построения отношений и взаимодействия на 

основе сотрудничества с учащимися, их родителями, коллегами и социальными 

партнерами, заинтересованных в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса, в социализации школьников, становлению их активной жизненной позиции и 

ответственного, экологически грамотного поведения;  

11)синтезировать навыки логического, аналитического, критического мышления и 

рефлексии для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня.  

 

The purpose of the course: The formation of students' methodological competence in the 
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formation of research and design skills of students in the process of teaching ecology and 

biology. 

The content of the discipline: The method of projects in the history of pedagogy. 

Typology of projects. Typical structure of the educational and scientific project. Goals and 

objectives of the educational project. The main stages of the project. The plan for the 

preparation and development of the educational project in time. Drawing up a plan for the 

development of an educational project in accordance with the themes of the curriculum 

"Ecology" and "Biology". Project activities in the classroom, in extracurricular and 

extracurricular activities of students. Modern technologies of learning project activities of 

students. The role and competence of the teacher in the implementation of project activities of 

students. 

As a result of studying the course the student will: 

1) describe the methods of projects in the history of pedagogy; similarities and 

differences between research and project activities; typical structure of the educational project; 

the main stages of work on the educational project; typology of educational projects;  

2) use Internet resources and ICT in project activities;  

3) assess the role and competence of the teacher in the implementation of educational 

project activities of students; 

4) to plan the main stages of work on the educational project, to adapt it in relation to 

different age groups of pupils; to select and systematize material on the studied subject, to 

collect information in the field and laboratory conditions about biological objects and 

phenomena, processes;  

5) apply information technology and use modern statistical databases in the study and 

design of the results;  

6) analyze information about the main available methods of studying the state of the 

environment, the ability to analyze environmental problems; 

7) to compare the main methods of analysis and assessment of living systems, assessment 

of the ecological state of atmospheric air, water, soil; methodology for the development of 

model training projects based on the updated educational program on "natural Science" and 

"Biology»;  

8) synthesize the skill of collecting, studying, critical analysis, generalization and 

systematization of information about natural phenomena and processes occurring in the 

environment; 

9) analyze the skills of the organization of design and research activities, taking into 

account the conditions of the educational institution, individual and age characteristics of 

students; 

10) competently choose the skills of building relationships and interaction through 

cooperation with students, their parents, colleagues and social partners interested in ensuring the 

quality of the educational process, in the socialization of students, the formation of their active 

life position and responsible, environmentally competent behavior;  

11) to synthesize the skills of logical, analytical, critical thinking and reflection for further 

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

professional level. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Оқытудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в обучении 

Innovative approaches to learning 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 
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Биология және экология бойынша оқушылардың жобалық қызметі 

Проектная деятельность школьников по биологии и экологии 

Project activity of schoolchildren in biology and ecology 

Курстың мақсты: Биология  және экологияны оқыту процесінде студенттердің 

зерттеу және жобалық іскерліктерін қалыптастыру саласында әдістемелік құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Пән мазмұны: педагогика тарихындағы жобалар әдісі. Жобалардың типологиясы. 

Оқу және ғылыми жобаның типтік құрылымы. Оқу жобасының мақсаты мен міндеттері. 

Жоба жұмысының негізгі кезеңдері. Уақыт бойынша оқу жобасын дайындау және әзірлеу 

жоспары. “Экология" және "Биология" оқу бағдарламасының тақырыптарына сәйкес оқу 

жобасын әзірлеу жоспарын құру. Оқушылардың сабақтарындағы, сабақтан тыс және 

сыныптан тыс жұмыстарындағы жобалау қызметі. Оқушылардың жобалық қызметін 

оқытудың заманауи технологиялары. "Денсаулық сақтау мектебі"жобасы.  Экологиялық 

мазмұны бар жобалар. Оқушылардың жобалық қызметін жүзеге асырудағы мұғалімнің 

рөлі мен құзыреттілігі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)педагогика тарихындағы жобалар әдісі; зерттеу және жобалау қызметінің 

ұқсастығы мен айырмашылықтары; оқу жобасының типтік құрылымы; оқу жобасы 

бойынша жұмыстың негізгі кезеңдері; оқу жобаларының типологиясын түсіндіру; 

2) жобалау қызметінде интернет-ресурстар мен АКТ-ны пайдалану;  

3)оқушылардың оқу жобалық қызметін жүзеге асыруда мұғалімнің рөлі мен 

құзыреттілігін бағалау; 

4)оқу жобасы бойынша жұмыстың негізгі кезеңдерін жоспарлау, оны оқушылардың 

әр түрлі жас топтарына бейімдеу; зерттелетін тақырып бойынша материалды таңдау және 

жүйелеу, биологиялық объектілер мен құбылыстар, процестер туралы далалық және 

зертханалық жағдайларда ақпарат жинауды жүзеге асыру;  

5)ақпараттық технологияларды қолдану және зерттеу жүргізу және алынған 

нәтижелерді рәсімдеу кезінде статистикалық деректердің қазіргі заманғы базасын 

қолдану;  

6)қоршаған ортаның жай-күйін зерттеудің негізгі қол жетімді әдістері, экологиялық 

проблемаларды талдауға қабілеттілігі туралы ақпаратты талдау; 

7) тірі жүйелердің жай-күйін талдау мен бағалаудың негізгі әдістері, атмосфералық 

ауаның, судың, топырақтың экологиялық жай-күйін бағалау; "Жаратылыстану" және 

"Биология" бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде модельдік оқу 

жобаларын әзірлеу әдістемесін салыстыру;  

8)қоршаған ортада болып жатқан табиғи құбылыстар мен процестер туралы 

ақпаратты жинау, зерттеу, сыни талдау, жинақтау және жүйелеу дағдысын синтездеу;  

9)білім беру мекемесінің шарттарын, оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдысын талдау;  

10)оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз етуге, оқушыларды 

әлеуметтендіруге, олардың белсенді өмірлік позициясын және жауапты, экологиялық 

сауатты мінез-құлқын қалыптастыруға мүдделі оқушылармен, олардың ата-аналарымен, 

әріптестерімен және әлеуметтік серіктестермен ынтымақтастық негізінде қарым-қатынас 

және өзара іс-қимыл жасау дағдыларын сауатты таңдау;  

11)жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру және өзінің 

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

сыни ойлау және рефлексия дағдыларын синтездеу. 

 

Цель курса: Формирование у студентов методической компетенции в области 

формирования исследовательских и проектных умений, учащихся в процессе обучения 

экологии и биологии.  

Содержание дисциплины: Метод проектов в истории педагогики. Типология 

проектов. Типовая структура учебного и научного проекта. Цели и задачи учебного 

проекта. Основные стадии работы над проектом. План подготовки и разработки учебного 

проекта во времени. Составление плана разработки учебного проекта в соответствии с 
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темами учебной программой «Экология» и «Биология». Проектная деятельность на 

уроках, во внеурочной и внеклассной работе учащихся. Современные технологии 

обучения проектной деятельности учащихся. Проект "Здоровье сберегающая школа".  

Проекты с экологическим содержанием. Роль и компетенции учителя при осуществлении 

проектной деятельности учащихся.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать методы проектов в истории педагогики; черты сходства и отличия 

исследовательской и проектной деятельности; типовую структуру учебного проекта; 

основные стадии работы над учебным проектом; типологию учебных проектов;  

2) применять Интернет-ресурсы и ИКТ в проектной деятельности;  

3)оценивать роль и компетенции учителя при осуществлении учебной проектной 

деятельности учащихся; 

4)планировать основные стадии работы над учебным проектом, адаптировать его 

применительно к различным возрастным группам школьников;подбирать и 

систематизировать материал по исследуемой теме, осуществлять сбор информации в 

полевых и лабораторных условиях о биологических объектах и явлениях, процессах;  

5)применять информационные технологии и использовать современные базы 

статистических данных при проведении исследования и оформлении полученных 

результатов;  

6)анализировать информацию об основных доступных методах исследования 

состояния окржающей среды, способностью к анализу экологических проблем; 

7)сравнивать основные методы анализа и оценки состояния живых систем, оценки 

экологического состояния атмосферного воздуха, воды, почв; методикой разработки 

модельных учебных проектов на основе обновленной образовательной программы по 

«Экология» и «Биология»;  

8) синтезировать навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации о природных явлений и процессов, происходящих в 

окружающей среде; 

9)анализировать навыкиорганизации проектно-исследовательской деятельности с 

учетом условий образовательного учреждения, индивидуальных и возрастных 

особенностей школьников;  

10)грамотно выбирать навыками построения отношений и взаимодействия на 

основе сотрудничества с учащимися, их родителями, коллегами и социальными 

партнерами, заинтересованных в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса, в социализации школьников, становлению их активной жизненной позиции и 

ответственного, экологически грамотного поведения;  

11)синтезировать навыки логического, аналитического, критического мышления и 

рефлексии для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня.  

 

The purpose of the course: The formation of students' methodological competence in the 

formation of research and design skills of students in the process of teaching ecology and 

biology. 

The content of the discipline: The method of projects in the history of pedagogy. 

Typology of projects. Typical structure of the educational and scientific project. Goals and 

objectives of the educational project. The main stages of the project. The plan for the 

preparation and development of the educational project in time. Drawing up a plan for the 

development of an educational project in accordance with the themes of the curriculum 

"Ecology" and "Biology". Project activities in the classroom, in extracurricular and 

extracurricular activities of students. Modern technologies of learning project activities of 

students. Project "Health saving school". Projects with environmental content. The role and 

competence of the teacher in the implementation of project activities of students. 

As a result of studying the course the student will: 
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1) describe the methods of projects in the history of pedagogy; similarities and 

differences between research and project activities; typical structure of the educational project; 

the main stages of work on the educational project; typology of educational projects;  

2) use Internet resources and ICT in project activities;  

3) assess the role and competence of the teacher in the implementation of educational 

project activities of students; 

4) to plan the main stages of work on the educational project, to adapt it in relation to 

different age groups of pupils; to select and systematize material on the studied subject, to 

collect information in the field and laboratory conditions about biological objects and 

phenomena, processes;  

5) apply information technology and use modern statistical databases in the study and 

design of the results;  

6) analyze information about the main available methods of studying the state of the 

environment, the ability to analyze environmental problems; 

7) to compare the main methods of analysis and assessment of living systems, assessment 

of the ecological state of atmospheric air, water, soil; methodology for the development of 

model training projects based on the updated educational program on "natural Science" and 

"Biology»;  

8) synthesize the skill of collecting, studying, critical analysis, generalization and 

systematization of information about natural phenomena and processes occurring in the 

environment; 

9) analyze the skills of the organization of design and research activities, taking into 

account the conditions of the educational institution, individual and age characteristics of 

students; 

10) competently choose the skills of building relationships and interaction through 

cooperation with students, their parents, colleagues and social partners interested in ensuring the 

quality of the educational process, in the socialization of students, the formation of their active 

life position and responsible, environmentally competent behavior;  

11) to synthesize the skills of logical, analytical, critical thinking and reflection for further 

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

professional level. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Биология және жаратылыстану оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания биологии и естествознания 

Methods of teaching biology and science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical professional practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


