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6В05101 – Биология 

6В05101 – Биология 
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Жалпы білім беру пәндері/ Общеобразовательные дисциплины/ General education 

disciplines - 5 кредит/кредитов/credits 

«Қорықтану ісі», «Гидробиология» 

траекториялары бойынша жалпы білім беретін пәндер 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: 

«Заповедное дело», «Гидробиология» 

General education disciplines for educational trajectories: 

«Nature reserving», «Hydrobiology» 

1. 

EKN-2101 

OEP-2101 

BEE-2101 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

5 

TKSN-2101 

OBZh-2101 

BLS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Environment and sustainable development 

OOT-2101 

Sam-2101 

SK-2101 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledging 

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

«Қорықтану ісі», «Гидробиология» 

траекториялары бойынша базалық пәндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: 

«Заповедное дело», «Гидробиология» 

Basic disciplines for educational trajectories: 

«Nature reserving», «Hydrobiology» 

2. 

Mat -1202 

Mat -1202 

Math -1202 

Математика  

Математика  

Mathematics  
5 

ZhM 1202 

VM 1202 

HM 1202 

Жоғары математика  

Высшая математика  

Highter mathematics  

3. 

Biom 1203 

Biom 1203 

Biom 1203 

Биометрия  

Биометрия  

Biometry  
5 
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BSA’1203 

SMB 1203 

SMB 1203 

Биологиядағы статистикалық әдістер 

Статистические методы в биологии 

Statistical Methods in Biology 

4. 

Zoo 1204 

Zoo 1204 

Zoo 1204 

Зоология  

Зоология  

Zoology  
7 

ZhZ 1204 

OZ 1204 

GZ 1204 

Жалпы зоология  

Общая зоология  

General zoology 

5. 

LT -1205 

LYa -1205 

LL -1205 

Латын тілі  

Латинский язык  

Latin Language  
5 

KLT-1205 

РLYa-1205 

РLL-1205 

Кәсіби латын тілі 

Профессиональный латинский язык 

Professionally latin language 

6. 

BZUZh-2206 

OPBI -2206 

OPBR-2206 

Биологиялық зерттеулерді ұйымдастырылуы 

және жоспарлануы 

Организация и планирование биологических 

исследований 

Organization and planning of biological research 
5 

KOBM-2206 

BMOS-2206 

BME-2206 

Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі  

Биологический мониторинг окружающей среды 

Biological monitoring of environment 

7. 

Den -3207 

Den -3207  

Den -3207 

Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 
5 

Limn -3207         

Limn -3207         

Limn -3207 

Лимнология 

Лимнология 

Limnology 

8. 

OZhE-3208 

ERZh-3208 

EPA-3208 

Өсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Экология растений и животных 

Ecology of plants and animals 
8 

GG-3208 

GG-3208 

HH-3208 

Гидробиология және гидроэкология 

Гидробиология и гидроэкология 

Hydrobiology and hydroecology 

9. 

OFB-3209 

FBR -3209 

PPB -3209 

Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы 

Физиология и биохимия растений 

Plant physiology and biochemistry 
5 

GF -3209 

FG -3209 

PH -3209 

Гидробионттар физиологиясы 

Физиология гидробионтов 

Physiology of hydrobionts 

10. 

 Din-3210 

Rel 3210 

RS 3210 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 

AFF-3210 

FFM-3210 

FFW-3210 

Әлем флорасы мен фаунасы  

Флора и фауна мира  

Flora and fauna of the world 

ММ – 3210 

ММ -3210 

ММ -3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11. 

KSZh-3211 

MOS -3211 

MPC-3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту  

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 5 

KShKOB-3211 

BKVKO-3211 

Қазақстан және ШҚО биогеографиясы 

Биогеография Казахстана и ВКО 



5 

 

BKEKR-3211 Biogeography of Kazakhstan and the East-

Kazakhstan region 

ММ – 3211 

ММ -3211 

ММ -3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12. 

KKSZhK-3212 

POPDA -3212 

LBPAA-3212 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basics of professional activity and anti-

corruptional culture 

5 
ММ – 3212 

ММ -3212 

ММ -3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

EKOKB-3312 

PEOOS-33112 

WEE-4312 

Экология және қоршаған ортаны қорғау 

бойынша практикум 

Практикум по экологии и охране окружающей 

среды 

Workshop on ecology and environment 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credits 

«Қорықтану ісі», «Гидробиология» 

траекториялары бойынша кәсіптік пәндер 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: 

«Заповедное дело», «Гидробиология» 

Profile disciplines for educational trajectories: 

«Nature reserving», «Hydrobiology» 

13. 

Par -4313 

Par -4313 

Par -4313 

Паразитология 

Паразитология 

Parasitology 
5 

Gel -4313 

Gel -4313 

Hel -4313 

Гельминтология 

Гельминтология 

Helminthology 

14. 

OI-4314 

IR-4314 

IP-4314 

Өсімдіктер интродукциясы 

Интродукция растений  

Introduction of plant 
5 

GBot -4314 

GBot -4314 

Hydro -4314 

Гидроботаника 

Гидроботаника 

Hydrobotanics 

15. 

Kor-4315 

ZD-4315 

NR-4315 

Қорықтану 

Заповедное дело 

Nature reserving 
5 

EKTA-4315 

OOPT-4315 

PA-4315 

Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар 

Особо охраняемые природные территории 

Protected areas 

16. 

KBTN -4316 

PBOP -4316 

ABBSS -4316 

Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен 

Прикладная биология с основами почвоведения 

Applied biology with the basics of soil science  
5 

BKO -4316 

IVR -4316 

ARF -4316 

Балықтарды қолдан өсіру 

Искусственное воспроизводство рыб 

Artificial reproduction of fishes 

17. 

Etol-4317 

Etol-4317 

Ethol-4317 

Этология 

Этология 

Ethology 
5 

PE-4317 Популяцияалық экология 
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PE-4317 

PE-4317 

Популяционная экология 

Population ecology 

18. 

FOK-4318 

FZR-4318 

PPP-4318 

Фитопатология және өсімдіктерді қорғау 

Фитопатология и защита растений 

Phytopathology and plant protection 
6 

II-4318 

II-4318 

AI-4318 

Ихтиология және ихтиопатология 

Ихтиология и ихтиопатология 

Aquaticscience and ichthyopathology 

19. 

BABRR-4319 

BRIBR-4319 

BSUBR-4319 

Биологиялық алуантүрлілік және 

биологиялық ресурстарды рационалды қолдану 

Биоразнообразие и рациональное использование 

биологических ресурсов 

Biodiversity and sustainable using of biological 

resources 
5 

SBA -4319 

VBA -4319 

ABA -4319 

Су биоәралуандылығы және аквакультура 

Водное биоразнообразие и аквакультура 

Aquatic biodiversity and aquaculture 

 

 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

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

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 
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1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

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

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

view of the system and logic of business. 

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

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

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

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

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

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

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

student will: 

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

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

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

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

understanding and analyzing economic information; 

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

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Математика, Әлеуметтану 

Математика, Социология 

Mathematics, Sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Философия, қоғамдық сананы жаңғырту  

Философия, модернизация общественного сознания 

Philosophy, modernization of the public consciousness 

 

 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases 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 
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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; 

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; 
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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 

Мектептегі пәні «Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері» 

Школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Schools discipline « Bases of life safety» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Environment 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 әсерін түсінеді;  

2)тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы 

білімді көрсетеді; 

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

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие; 

4) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 
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әсерін бағалай алады; 

 5) кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметтегі менеджмент туралы экономикалық, 

экологиялық, құқықтық білімді, ғылыми түсініктерді пайдалануға; 

6) нақты (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) мақсаттар қоюға, нақты тұрақты 

практикалық нәтижелерге қол жеткізуге міндетті. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

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

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека;  

2) понимать концепции, стратегии, проблемы устойчивого развития и обладает  

практические подходы к решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

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

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

4) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду; 

5) использовать экономические, экологические, правовые знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной, общественной и иной деятельности 

6) ставить конкретные (краткосрочные, долгосрочные) цели, достигать в 

соответствии с целью конкретные устойчивые практические результаты. 

 

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; 

2) understand the concepts, strategies, challenges of sustainable development and has 

practical approaches to address at the global, regional and local levels; 

3) 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; 

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

production on the environment; 

5) use economic, environmental, legal knowledge, scientific ideas about management in 

professional, social and other activities 

6) set specific (short-term, long-term) goals, achieve specific sustainable practical results 

in accordance with the goal.. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Химия, биология, физика және география (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Химия, биология, физика и география (в объеме школьной программы) 
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Chemistry, biology, physics and geography (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Философия, қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Философия, модернизация общественного сознания 

Philosophy, modernization of the public consciousness 

 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledging 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 
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3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Психология, Әлеуметтану 

Культурология,  Психология, Социология  

Culturology, Psychology, Sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Философия, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Философия, 

Philosophy, The modern history of Kazakhstan 

 

 

Математика  

Математика  

Mathematics  

Мақсаты - білім алушыларда абстрактілі объектілермен жұмыс істеуге және сандық 

және сапалық қатынастарды көрсету үшін математикалық ұғымдарды, символдарды 

дұрыс пайдалануға мүмкіндік беретін математиканың аса маңызды аспектілері туралы 

білім жүйесін қалыптастыру. 

Пән тиімді шешімдерді іздеу және осы шешімдерді қолданудың оңтайлы әдістерін 

таңдау жолымен, процестер мен математикалық құбылыстарды талдау үшін қажетті 

негізгі математикалық әдістерді, эскизді зерттеуге, математикалық білімді жетілдіруге 

бағытталған. 

 «Математика» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) математиканың негізгі ұғымдары, негізгі формулалары мен теоремалары туралы 

білім деңгейін көрсету жәнепәаралық интеорацияны жүзеге асыру; 

2) математикалық модельдерді құру, математикалық есептер қою, сәйкес келетін 

математикалық әдістер мен есептерді шешу алгоритмдерін таңдау; 

3) берілген математикалық талдау негізінде сапалы математикалық зерттеулер 

жүргізу, практикалық ұсыныстар әзірлеу; 

4) биологиялық ғылымды дамытуда математика әдістерін қолданудың рөлін 

көрсету; 

5) талдау жасау, дәлелдеу, қажетті қорытындылар жасау, оларды жаңа 

проблемаларды анықтау және шешу үшін қолдану. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах математики, позволяющих оперировать с абстрактными объектами и 

корректно использовать математические понятия, символы для выражения 

количественных и качественных отношений. 

Дисциплина направлена на изучение основных математических методов, 

необходимых для анализа, эскиза процессов и математических явлений путем поиска 

эффективных решений и выбора оптимальных методов применения этих решений, 

совершенствование математических знании. 

В результате изучения дисциплины «Математика» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания основных фундаментальных понятиях математики и 

межпредметная интеграция; 

2) строить математические модели, ставить математические задачи, подбирать 

подходящие математические методы и алгоритмы решения задачи; 

3) проводить качественные математические исследования, на основе приведенного 

математического анализа, выработать практические рекомендации; 

4) представлять роль применения методов математики в развитии биологической 

науки; 

5) анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для выявления и решения новых проблем.   



13 

 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of mathematics, allowing to operate with abstract objects and correctly use 

mathematical concepts, symbols to express quantitative and qualitative relations. 

The discipline aims to study the basic mathematical methods required for analysis, sketch 

processes and mathematical phenomena by finding effective solutions and choosing the best 

methods of applying these solutions, improving mathematical knowledge. 

As a result of studying the discipline «Mathematics», the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic fundamental concepts of mathematics and 

interdisciplinary integration; 

2) build mathematical models, set mathematical problems, select suitable mathematical 

methods and algorithms for solving the problem; 

3) to conduct qualitative mathematical research, on the basis of the above mathematical 

analysis, to develop practical recommendations; 

4) to represent the role of the application of mathematical methods in the development of 

biological science; 

5) analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

identify and solve new problems. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Математика және информатика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Математика и информатика (в объеме школьной программы) 

Mathematics and informatics (in the volume of the school program) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және жоспарлануы 

Организация и планирование биологических исследований 

Organization and planning of biological research 

 

 

Жоғары математика  

Высшая математика  

Highter mathematics  

Мақсаты - білім алушыларда абстрактілі объектілермен жұмыс істеуге және сандық 

және сапалық қатынастарды көрсету үшін математикалық ұғымдарды, символдарды 

дұрыс пайдалануға мүмкіндік беретін математиканың аса маңызды аспектілері туралы 

білім жүйесін қалыптастыру. 

Пән математикалық зерттеудің негізгі ұғымдарын, заңдарын, формулаларын, 

теоремаларын және әдістерін оқытады; есептерді шешуге, модельдеуге, талдауға 

мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. 

 «Жоғары математика» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) математиканың негізгі іргелі ұғымдары мен пәнаралық интеграцияны білу; 

2) математикалық модельдерді құру, математикалық есептер қою, сәйкес келетін 

математикалық әдістер мен есептерді шешу алгоритмдерін таңдау; 

3) берілген Математикалық талдау негізінде сапалы математикалық зерттеулер 

жүргізу, практикалық ұсыныстар әзірлеу; 

4) биологиялық ғылымды дамытуда математика әдістерін қолданудың рөлін 

көрсету; 

5) талдау жасау, дәлелдеу, қажетті қорытындылар жасау, оларды жаңа 

проблемаларды анықтау және шешу үшін қолдану. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах высшей математики, позволяющих оперировать с абстрактными 

объектами и корректно использовать математические понятия, символы для развития 

логического мышления.  

Дисциплина изучает основные понятия, законы, формулы, теоремы и методы 

математического исследования; направлена на формирование теоретических знаний и 
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практических навыков математики, позволяющих моделировать, анализировать, решать 

задачи. 

В результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания основных фундаментальных понятиях математики и 

межпредметная интеграция; 

2) строить математические модели, ставить математические задачи, подбирать 

подходящие математические методы и алгоритмы решения задачи; 

3) проводить качественные математические исследования, на основе приведенного 

математического анализа, выработать практические рекомендации; 

4) представлять роль применения методов математики в развитии биологической 

науки; 

5) анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для выявления и решения новых проблем.  

  

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of higher mathematics, allowing to operate with abstract objects and correctly 

use mathematical concepts, symbols for the development of logical thinking. 

The discipline studies the basic concepts, laws, formulas, theorems and methods of 

mathematical research; aimed at the formation of theoretical knowledge and practical skills of 

mathematics, allowing to model, analyze, solve problems. 

As a result of studying the discipline «Highter mathematics», the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic fundamental concepts of mathematics and 

interdisciplinary integration; 

2) build mathematical models, set mathematical problems, select suitable mathematical 

methods and algorithms for solving the problem; 

3) to conduct qualitative mathematical research, on the basis of the above mathematical 

analysis, to develop practical recommendations; 

4) to represent the role of the application of mathematical methods in the development of 

biological science; 

5) analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

identify and solve new problems. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Математика және информатика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Математика и информатика (в объеме школьной программы) 

Mathematics and informatics (in the volume of the school program) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі 

Биологический мониторинг окружающей среды 

Biological monitoring of environment 

 

 

Биометрия  

Биометрия  

Biometry  

Мақсаты - Биологиялық зерттеулерде биометрияның маңызын, алғашқы 

міндеттердін топтасуын, генералды жиынтықпен таңдалған жиынтықты, орташа 

өлшемдермен вариация көрсеткіштерін, статистикалық гипотезаларды, корреляциялық 

және дисперсиялық талдауларды зерттеу. 

Пәнді меңгеру барысында іріктеу ұғымы, іріктеу белгілері және қасиеттері, 

белгілердің классификациясы, құрылымдық орта, іріктмелерді алу жолдары, алынған 

нәтижені реттеу, вариациялық қатар құру, көрсеткіштердің дәйектілігін анықтау, 

дисперстік талдау корреляциялық сараптама, нәтижені статистикалық өңдеу туралы білім 

қамтылады. 

«Биометрия» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1)негізгі жиынтық бірліктерін бөлу сипатына байланысты іріктеуді алу тәсілдерін 

жүзеге асыру, деректерді реттеу, вариациялық қатарды және графикалық бейнесін құру ;  
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2) негізгі параметрлердің көмегімен жиынтық сипаттамасының критерийлерін 

әзірлеу және жиынтықтарды салыстыруды жүргізу, көрсеткіштер айырмашылықтарының 

дұрыстығын анықтау, дисперсиялық талдау негіздері. 

 3) корреляциялық талдау жүргізу, белгілер мен процестер арасында өзара 

байланыс орнату. 

 4) алынған нәтижелерді математикалық өңдеу үшін іріктеу және болашақта 

қолдану; 

5) биометрияның негізгі ережелері мен талаптарын сақтау, бақылауларды, 

эксперименттерді жоспарлау кезінде әдістерді кәсіби пайдалану; 

6) математикалық нәтижелерін талдау, фактілерден ғылыми негізделген 

қорытындылар жасау. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах биометрии в биологических исследованиях, группировке первичных 

данных, генеральной совокупности и выборке, средней величине и показателях вариации, 

статистических гипотезах и их проверке, корреляционном и дисперсионном анализах. 

Дисциплина рассматривает понятие о выборке, признаки и их свойства, 

классификация признаков, понятие о структурной среде, способы взятия выборки, 

упорядочение данных, построение вариационных рядов, определение достоверности 

различий показателей, основы дисперсионного анализа, корреляционный анализ, 

статистическая обработка полученных данных. 

В результате изучения дисциплины «Биометрия» обучающийся будет: 

1) осуществлять способы взятия выборки в зависимости от характера 

распределения единиц генеральной совокупности; упорядочение данных, построение 

вариационных рядов, их графическое изображение;  

2) разрабатывать критерии характеристики совокупности с помощью основных 

параметров и проведение сравнений совокупностей, определение достоверности 

различий показателей, основы дисперсионного анализа. 

 3) проводить корреляционный анализ, устанавливать взаимосвязи между 

признаками и процессами. 

 4) отбирать и  использовать полученные знания для математической обработки 

результатов; 

5) соблюдать основные положения и требования биометрии, профессионально 

использовать методов при планировании наблюдений, экспериментов; 

6) анализировать математические их результаты, делать из фактов научно 

обоснованные выводы. 

 

The discipline purpose: the formation of students ' knowledge system about the most 

important aspects of biometrics in biological research, the grouping of primary data, the 

population and the sample, the average value and indicators of variation, statistical hypotheses 

and their verification, correlation and variance analysis. 

The discipline considers the concept of sampling, features and their properties, 

classification of features, the concept of the structural environment, ways of sampling, ordering 

of data, construction of variation series, determination of the reliability of differences in 

indicators, bases of variance analysis, correlation analysis, statistical processing of the obtained 

data. 

As a result of studying the discipline «Biometry», the student will: 

1) implement methods of sampling, depending on the nature of the distribution of units of 

the population; data ordering, construction of variation series, their graphic image;  

2) develop criteria for the characteristics of the population with the help of basic 

parameters and comparisons of populations, determining the reliability of differences in 

indicators, the basis of analysis of variance. 

 3) to carry out correlation analysis, to establish interrelations between signs and 

processes. 

 4) select and use the knowledge for mathematical processing of the results; 
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5) comply with the basic provisions and requirements of biometrics, professional use of 

methods in the planning of observations, experiments; 

6) to analyze their mathematical results, to make scientifically based conclusions from the 

facts. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Математика және информатика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Математика и информатика (в объеме школьной программы) 

Mathematics and informatics (in the volume of the school program) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және жоспарлануы, Қоршаған 

ортаның биологиялық мониторингі 

Организация и планирование биологических исследований, Биологический 

мониторинг окружающей среды 

Organization and planning of biological research, Biological monitoring of environment 

 

 

Биологиядағы статистикалық әдістер 

Статистические методы в биологии 

Statistical Methods in Biology 
Мақсаты - Статистикалық әдістер биологиялық зерттеулер үшін қажеттілігін, 

бұлардың негізгі мақсаты материалды топтастыруын, варияциялық қатарларды 

құрастыруын, маңызды статистикалық көрсеткіштерді белдірілген топтар үшін есептеуін, 

корреляциялық және регрессиалық көрсеткіштерді есептеуді, дисперсиялық әдіспен 

есептеп білу және алынған бағалардың ғылыми түрде дәлелдеуін меңгеруді қарастырады.  

Пәнді меңгеру биологиялық статистиканың пәні мен негізгі ұғымдары, тандап алу, 

белгілер мен олардың қасиеттер, алғашқы мәліметтерді топтастыру әдістері, топтардың 

статистиқалық мәліміттері, орта сызықтық ауытқулар, дисперсия және оның 

көрсеткіштері туралы ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған. 

«Биологиядағы статистикалық әдістер» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) сипатына байланысты іріктеуді алу тәсілдерін жүзеге асыру үшін негізгі 

жиынтық бірліктерін бөлу, деректерді реттеу, вариациялық қатарды және графикалық 

бейнесін құру ;  

2) арнайы параметрлердің көмегімен жиынтық сипаттамасының критерийлерін 

әзірлеу және жиынтықтарды салыстыруды жүргізу, көрсеткіштер айырмашылықтарының 

дұрыстығын анықтау, дисперсиялық талдау негіздері. 

 3) корреляциялық талдау жүргізу, белгілер мен процестер арасында өзара 

байланыс орнату. 

 4) алынған нәтижелерді математикалық өңдеу үшін іріктеу және болашақта 

қолдану; 

5) биометрияның негізгі ережелері мен талаптарын сақтау, бақылауларды, 

эксперименттерді жоспарлау кезінде әдістерді кәсіби пайдалану; 

6) математикалық нәтижелерін талдау, фактілерден ғылыми негізделген 

қорытындылар жасау. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах статистических методов, необходимых для биологических 

исследований, группировке материала, составлении вариационных рядов, вычислении 

важнейших статистических показателей, характиризующих совокупности, измерении 

корреляции и регрессии, дисперсионном анализе, применении критерия соответствия. 

Дисциплина направлена на формирование знаний о предмете и основных понятиях 

биологической статистики, о выборке, признаках и их свойствах, способах группировки 

первичных данных, статистических показателях первой группы, статистических 

показателях второй группы, среднем линейном отклонении, дисперсии и свойствах этого 

показателя. 

В результате изучения дисциплины «Статистические методы в биологии» 

обучающийся будет: 
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1) осуществлять способы взятия выборки в зависимости от характера 

распределения единиц генеральной совокупности; упорядочение данных, построение 

вариационных рядов, их графическое изображение;  

2) разрабатывать критерии характеристики совокупности с помощью основных 

параметров и проведение сравнений совокупностей, определение достоверности 

различий показателей, основы дисперсионного анализа. 

 3) проводить корреляционный анализ, устанавливать взаимосвязи между 

признаками и процессами. 

 4) отбирать и  использовать полученные знания для математической обработки 

результатов; 

5) соблюдать основные положения и требования биометрии, профессионально 

использовать методов при планировании наблюдений, экспериментов; 

6) анализировать математические их результаты, делать из фактов научно 

обоснованные выводы. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of statistical methods necessary for biological research, the grouping of 

material, the compilation of variational series, the calculation of the most important statistical 

indicators characterizing the population, the measurement of correlation and regression, analysis 

of variance, and applying the matching criterion. 

The discipline is aimed at formation of knowledge about subject and basic concepts of 

biological statistics, sampling, signs and their properties, ways of grouping the primary data, 

statistical indicators of the first group, and statistical indicators of the second group, average 

linear deviation, dispersion and properties of this indicator. 

As a result of studying the discipline «Statistical Methods in Biology», the student will: 

1) implement methods of sampling, depending on the nature of the distribution of units of 

the population; data ordering, construction of variation series, their graphic image;  

2) develop criteria for the characteristics of the population with the help of basic 

parameters and comparisons of populations, determining the reliability of differences in 

indicators, the basis of analysis of variance. 

 3) to carry out correlation analysis, to establish interrelations between signs and 

processes. 

 4) select and use the knowledge for mathematical processing of the results; 

5) comply with the basic provisions and requirements of biometrics, professional use of 

methods in the planning of observations, experiments; 

6) to analyze their mathematical results, to make scientifically based conclusions from the 

facts. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Математика және информатика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Математика и информатика (в объеме школьной программы) 

Mathematics and informatics (in the volume of the school program) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және жоспарлануы, Қоршаған 

ортаның биологиялық мониторингі 

Организация и планирование биологических исследований, Биологический 

мониторинг окружающей среды 

Organization and planning of biological research, Biological monitoring of environment 

 

 

Зоология  

Зоология  

Zoology  

Пәннің мақсаты - Жануарлардың көптүрлілігі, морфофизиологиялық 

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

биосферада және адам өміріндегі маңызы туралы  ғылыми білімдд  қалыптастыру.  
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Пән омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың морфологиялық ерекшеліктері, 

жануарлар эволюциясы және негізгі топтарының филогениясының заңдылықтары, 

жануарлардың шығу тегі, классификациясы, адам өміріндегі маңызы, тіршілігін бақылау, 

сипаттау және таксономиялық зерттеу, коллекцияға жинау туралы білімді 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарларды ұйымдастыру деңгейлерінің сипаттамасын; Жануарлар типтерінің, 

сондай-ақ кластарының жүйеленуін, құрылысын, онтогенезін, экологиясын 

байланыстыру;  

2) омыртқасыз және омыртқалы жануарлар ағзасының әртүрлі функцияларына, 

омыртқалы жануарлардың таксономиялық топтарының әртүрлілігіне бағдарлану; 

3) практикалық және ғылыми-зерттеу қызметінде алынған теориялық білім мен 

зертханалық дағдыларды қолдану 

4) ғылыми зерттеулердің негізгі әдістерін бағалау, кәсіби, қоғамдық және өзге де 

қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын 

көрсету;  

5) оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу; жиналған материалды жинау және 

камералдық өңдеу әдістерін меңгеру, құрастыру. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах зоологии, позволяющих рассматривать и изучать строение и 

жизнедеятельность животных, закономерности развития и взаимодействия животного 

организма с окружающей средой и особенности расселения на Земле. 

Дисциплина направлена на формирование знаний о морфологических особенностях 

беспозвоночных и позвоночных животных, географическом распространении животных 

на земном шаре, основных закономерностях эволюции животных и филогении основных 

групп животных, происхождении классификации, роли животных в жизни человека, 

методах прижизненного наблюдения, описания, культивирования, таксономического 

исследования, коллекционирования. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) связывать характеристику уровней организации животных; систематику, 

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

2) ориентироваться в многообразных функциях организма беспозвоночных и 

позвоночных животных, многообразии таксономических групп позвоночных животных; 

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

научно-исследовательской деятельности 

4) оценивать основные методы научных исследований, демонстрировать навыки 

самостоятельного поиска и отбора необходимой информации для осуществления 

профессиональной, общественной и иной деятельности;  

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

камеральной обработки собранного материала, монтировать. 

  

 The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of zoology, allowing to consider and study the structure and activity of 

animals, the laws of development and interaction of the animal organism with the environment 

and features of settlement on the Earth. 

The discipline is aimed at the formation of knowledge about the morphological features 

of invertebrates and vertebrates, the geographical distribution of animals on the globe, the basic 

regularities of animal evolution and phylogeny of the main groups of animals, the origin of 

classification, the role of animals in human life, methods of in vivo observation, description, 

cultivation, taxonomic research, collecting. 

As a result of studying the discipline «Zoology», the student will: 

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

ontogenesis, ecology types and classes of animals;  

2) to be guided in various functions of an organism of invertebrates and vertebrates, a 

variety of taxonomic groups of vertebrates; 
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3) apply the theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities 

4) to evaluate the main methods of scientific research, to demonstrate the skills of 

independent search and selection of necessary information for the implementation of 

professional, social and other activities;  

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

processing of the collected material, mount. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Химия, биология және география (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Химия, биология и география (в объеме школьной программы) 

Chemistry, biology and geography (in the volume of the school program) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

 

 

Жоғарғы зоология  

Общая зоология  

General zoology 

Пәннің мақсаты - жануарлардың көптүрлілігі, морфофизиологиялық ерекшеліктері, 

шығу тегі, биологиясы, эволюциясы, қазіргі экожүйедегі орны, таралуы, биосферада және 

адам өміріндегі маңызы туралы  ғылыми білімдд  қалыптастыру.  

Пән омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың морфологиялық ерекшеліктері, 

жануарлар эволюциясы және негізгі топтарының филогениясының заңдылықтары, 

жануарлардың шығу тегі, классификациясы, адам өміріндегі маңызы, тіршілігін бақылау, 

сипаттау және таксономиялық зерттеу, коллекцияға жинау туралы білімді 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарларды ұйымдастыру деңгейлерінің сипаттамасын, жануарлар типтерінің, 

сондай-ақ кластарының жүйеленуін, құрылысын, онтогенезін, экологиясын 

байланыстырады;  

2) омыртқасыз және омыртқалы жануарлар организмінің әртүрлі функцияларына, 

омыртқалы жануарлардың таксономиялық топтарының әртүрлілігіне байланысты 

айқындайды; 

3) практикалық және ғылыми-зерттеу қызметінде алынған теориялық білім мен 

зертханалық дағдыларды қолданады; 

4) ғылыми зерттеулердің негізгі әдістерін бағалайды;  

5) оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істейді, жиналған материалды жинау 

және камералдық өңдеу әдістерін меңгереді, құрастырады. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах зоологии, позволяющих рассматривать и изучать строение и 

жизнедеятельность животных, закономерности развития и взаимодействия животного 

организма с окружающей средой и особенности расселения на Земле. 

Дисциплина направлена на формирование знаний о морфологических особенностях 

беспозвоночных и позвоночных животных, географическом распространении животных 

на земном шаре, основных закономерностях эволюции животных и филогении основных 

групп животных, происхождении классификации, роли животных в жизни человека, 

методах прижизненного наблюдения, описания, культивирования, таксономического 

исследования, коллекционирования. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) связывать характеристику уровней организации животных; систематику, 

строение, онтогенез, экологию типов, а также классов животных;  
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2) хорошо ориентироваться в многообразных функциях организма беспозвоночных 

и позвоночных животных, многообразии таксономических групп позвоночных 

животных; 

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

научно-исследовательской деятельности 

4) оценивать основные методаы научных исследований;  

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

камеральной обработки собранного материала, монтировать. 

 

 The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of zoology, allowing to consider and study the structure and activity of 

animals, the laws of development and interaction of the animal organism with the environment 

and features of settlement on the Earth. 

The discipline is aimed at the formation of knowledge about the morphological features 

of invertebrates and vertebrates, the geographical distribution of animals on the globe, the basic 

regularities of animal evolution and phylogeny of the main groups of animals, the origin of 

classification, the role of animals in human life, methods of in vivo observation, description, 

cultivation, taxonomic research, collecting. 

1) As a result of studying the course the student will: 

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

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

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

the variety of taxonomic groups of vertebrates;  

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

and research activities 

4) evaluate the main methods of scientific research;  

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

processing of the collected material, mount. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Химия, биология және география (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Химия, биология и география (в объеме школьной программы) 

Chemistry, biology and geography (in the volume of the school program) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

 

 

Латын тілі  

Латинский язык  

Latin language  
Курстың мақсаты  – латын тілінің, лингвистикалық сипаттамасын, фонетикасын, 

морфологиясын, қарым-қатынастың коммуникативтік тәсілдерін қалыптастыру. 

Пән латын тілінің, лингвистикалық сипаттамасын, фонетикасын, морфологиясын, 

қарым-қатынастың коммуникативтік тәсілдерін қалыптастыру арқылы биологиялық және 

аралас ғылымдардағы латын тілінің стилистикасын, өз бетінше білім алу және сақтау, 

сондай-ақ оларды дамыту және тиімді пайдалану дағдыларын меңгеруге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биологиялық терминдерді қалыптастыратын лексикалық және грамматикалық 

элементтерді сипаттау - негізгі зоологиялық, ботаникалық және микробиологиялық; 

2) сөздікпен жұмыс істеу кезінде қорытынды жасау; 

3) өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің барлық жүйелі топтарының атауларын 

грамматикалық талдау; 

4) латын және латын терминдері тілінде сөйлесу;  

5) биологиялық номенклатураларды түсіну үшін қажетті грамматикалық 

материалда еркін бағдарлану. 
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Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний о 

лингвистике, фонетике и морфологии латинского языка, базовых аспектов владения 

речью (аудирование, чтение, письмо, говорение). 

Содержание курса: дисциплина направлена на изучение истории латинского языка, 

лингвистической характеристики, фонетики, морфологии, стилистику латинского языка в 

биологических и смежных науках посредством формирования коммуникативных 

приемов общения, проявление собственных умений и навыков в области 

самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать лексические и грамматические элементы, которые формируют 

биологические термины – преимущественно зоологические, ботанические и 

микробиологические; 

2) делать вывод при работе со словарем; 

3) делать грамматический разбор названий всех систематических групп 

растительного и животного мира; 

4) общаться на языке латинских и латинизированных терминов;  

5) свободно ориентироваться в грамматическом материале, необходимом для 

понимания биологических номенклатур. 

 

The discipline purpose: the formation of students' theoretical knowledge system about 

linguistics, phonetics and morphology of the Latin language, the basic aspects of speech 

(listening, reading, writing, speaking). 

The discipline is aimed at study of Latin language history, linguistic characteristics, 

phonetics, morphology, style of Latin in biological and related sciences through formation of 

communication techniques, manifestation of their own skills in the field of self-education, 

ability to acquire and maintain knowledge, also to develop and use them rationally. 

As a result of studying the course the student will: 

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

Zoological, Botanical and microbiological; 

2) make a conclusion when working with the dictionary; 

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

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

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

nomenclatures 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Шет тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы және жоспарлануы 

Организация и планирование биологических исследований 

Organization and planning of biological research 

 

 

Кәсіби латын тілі 

Профессиональный латинский язык 

Professionally Latin language 

Курстың мақсаты  – латын тілінің, лингвистикалық сипаттамасын, фонетикасын, 

морфологиясын, қарым-қатынастың коммуникативтік тәсілдерін қалыптастыру. 

Пән латын тілінің, лингвистикалық сипаттамасын, фонетикасын, морфологиясын, 

қарым-қатынастың коммуникативтік тәсілдерін қалыптастыру арқылы биологиялық және 

аралас ғылымдардағы латын тілінің стилистикасын, өз бетінше білім алу және сақтау, 

сондай-ақ оларды дамыту және тиімді пайдалану дағдыларын меңгеруге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) биологиялық терминдерді қалыптастыратын лексикалық және грамматикалық 

элементтерді сипаттау - негізгі зоологиялық, ботаникалық және микробиологиялық; 

2) сөздікпен жұмыс істеу кезінде қорытынды жасау; 

3) өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің барлық жүйелі топтарының атауларын 

грамматикалық талдау; 

4) латын және латын терминдері тілінде сөйлесу;  

5) биологиялық номенклатураларды түсіну үшін қажетті грамматикалық 

материалда еркін бағдарлану. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний о 

лингвистике, фонетике и морфологии латинского языка, базовых аспектов владения 

речью (аудирование, чтение, письмо, говорение). 

Содержание курса: дисциплина направлена на изучение истории латинского языка, 

лингвистической характеристики, фонетики, морфологии, стилистику латинского языка в 

биологических и смежных науках посредством формирования коммуникативных 

приемов общения, проявление собственных умений и навыков в области 

самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать лексические и грамматические элементы, которые формируют 

биологические термины – преимущественно зоологические, ботанические и 

микробиологические; 

2) делать вывод при работе со словарем; 

3) делать грамматический разбор названий всех систематических групп 

растительного и животного мира; 

4) общаться на языке латинских и латинизированных терминов;  

5) свободно ориентироваться в грамматическом материале, необходимом для 

понимания биологических номенклатур. 

 

The discipline purpose: the formation of students' theoretical knowledge system about 

linguistics, phonetics and morphology of the Latin language, the basic aspects of speech 

(listening, reading, writing, speaking). 

The discipline is aimed at study of Latin language history, linguistic characteristics, 

phonetics, morphology, style of Latin in biological and related sciences through formation of 

communication techniques, manifestation of their own skills in the field of self-education, 

ability to acquire and maintain knowledge, also to develop and use them rationally. 

As a result of studying the course the student will: 

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

Zoological, Botanical and microbiological; 

2) make a conclusion when working with the dictionary; 

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

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

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

nomenclatures 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Шет тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Ботаника, Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі 

Ботаника, Биологический мониторинг окружающей среды 

Botany, Biological monitoring of environment 

 

 

Биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

Организация и планирование биологических исследований 
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Organization and planning of biological research 

Пәнді меңгеру биологиялық зерттеулердің әдістері, сатылары, эксперименттердің 

түрлері, зерттеу үрдісінің құрылымы мен мазмұны, сұрақтар және далалық экспериментті 

жоспарлаудың жалпы принциптері бойынша зерттеу әдістемелерді құрастыру, ғылыми 

тәжірибелер мен бақылаулар бойынша іс-құжаттарды (қағаздарды) жүргізу, бақылау 

нәтижелерін және статистикалық өңдеуден өткізу, ғылыми есептер, мақалалар, 

магистрлік диссертацияларды жазу ережелері туралы мәліметтерге негізделген. 

 «Биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін оқу барысында білім 

алушы: 

1) ғылыми зерттеулердін әдістемесін, жоспарлауын, ұйымдастыру жолдары 

жөнінде жүйелі білім деңгейін көрсете алады; 

2) ғылыми зерттеулерді жоспарлап, оларда тиімді әдістерді қолданып жүргізеді, 

бақылау нәтижелерін статистикалық өндеуден өткізу;  

3) проблеманы кешенді көп деңгейлі шешуге қабілетті; 

4) жаңа идеяларды генерациялау, стандартты және стандартты емес жағдайларда 

ойластырылған шешімдер қабылдау: 

5) кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах использования современных методов в организации и планировании 

биологических исследовании. 

Дисциплина рассматривает методы биологического исследования, виды 

экспериментов, структуру и содержание этапов исследовательского процесса, 

составление методик исследования по определенным вопросам и общим принципам 

планирования полевого эксперимента, ведение документаций, проведение обработки 

результатов и статистической их обработки, правила написания научных отчетов, статей 

и магистерских диссертаций.  

В результате изучения дисциплины «Организация и планирование биологических 

исследований» обучающийся будет: 

1) понимать базовые комплексные знания в области организации и планировании 

биологических исследований 

2) демонстрировать планирования биологических исследований и  способы 

эффективных методов, статистическая обработка результатов исследования; 

3) обладает способностью комплексным многоуровневым решением проблемы; 

4) генерировать новые идеи, принимать продуманные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях: 

5) демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge about the most important 

aspects of the use of modern methods in the organization and planning of biological research. 

The discipline considers methods of biological research, types of experiments, structure 

and content of research process stages, preparation of research methods on certain questions and 

general principles of planning field experiment, documentation, conducting processing of 

results and their statistical processing, and rules for writing scientific reports, articles and master 

theses. 

As a result of studying the discipline «Organization and planning of biological research», 

the student will: 

1) understand the basic comprehensive knowledge in the organization and planning of 

biological research 

2) demonstrate the planning of biological research and methods of effective methods, 

statistical processing of research results; 

3) has the ability to complex multi-level solution; 

4) generate new ideas, make thoughtful decisions in standard and non-standard 

situations: 
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5) demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information 

for professional, social and other activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Зоология, Жоғары зоология, Биометрия, Биологиядағы статистикалық 

әдістер 

Ботаника, Зоология, Общая зоология, Биометрия, Статистические методы в 

биологии 

Botany, Zoology, General zoology, Biometry, Statistical Methods in Biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 

 

 

Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі  

Биологический мониторинг окружающей среды 

Biological monitoring of environment 

Мақсаты - заманауи талаптарға сай әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып 

биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау жолдарын тәжірибеде қолдана 

алатындай құзыреттілікке ие болу. 

Пән дүниетанымдық ұсынуларды қалыптастыру негізінде жер бетінің 

биоәралуандылықтарын кең көлемде зерттеуді жүйелі ұйымдастыру, сараптау және 

бағалау әдістері арқылы биоәралуандылықты әр түрлі биосфераның қалыптасу 

кезеңдерінде экологиялық мониторингке практикалық қолдану жолдарын және 

биологиялық индикаторлық ағзаларды анықтауға бағытталған. 

«Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) биоалуантүрліліктің қалыптасу заңдылықтарын түсіну қабілеті, оның 

географиялық кеңістіктегі дифференциациясы; 

2) дифференциацияның әр түрлі деңгейлерінде биоалуандықты бағалау кезінде 

сыни ойлауды меңгеру, экологиялық мониторинг жүйесі, оның ішінде биоалуантүрлілік, 

биоалуантүрлілікті сақтау жолдары туралы түсінікке ие болу; 

3) биоалуантүрліліктің жай-күйі мен динамикасын бағалау, табиғи және 

антропогендік факторлардың әсерінен әртүрліліктің өзгеруін болжау.  

4) объектілерді экологиялық қорғаудың нормативтік құжаттарымен жұмыс істеу 

және негізгі әдістерінің практикалық дағдыларын көрсету; 

5) кәсіби және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін ақпараттық-коммуникациялық, 

цифрлық технологияларды іріктеп, барабар қолдануға құқығы бар. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний о 

базовых концепциях в изучении биоразнообразия и практических навыков в области 

проблем его сохранения. 

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 дисциплины «Биологический мониторинг окружающей 

среды» обучающийся будет: 

1) понимать закономерности формирования биоразнообразия, его дифференциацию 

в географическом пространстве; 

2) владеть критическим мышлением при оценке биоразнообразия на разных 

уровнях дифференциации, иметь представление о системах экологического мониторинга, 

в том числе биоразнообразия, пути сохранения биоразнообразия; 
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3) оценивать состояние и динамику биоразнообразия, прогнозировать изменение 

разнообразия под воздействием природных и антропогенных факторов.  

4) демонстрировать практические навыки основных методов, приемов и работы с 

нормативными документами экологической охраны объектов; 

5) отбирать и адекватно применять  информационно-коммуникационные, цифровые 

технологии для осуществления профессиональной и иной деятельности. 

 

The discipline purpose: the formation of students' theoretical knowledge system 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 discipline «Biological monitoring of environment», the student 

will: 

1) the ability to understand the patterns of biodiversity formation, its differentiation in 

geographical space; 

2) possess critical thinking in assessing biodiversity at different levels of differentiation, 

have an understanding of environmental monitoring systems, including biodiversity, ways of 

biodiversity conservation; 

3) assess the state and dynamics of biodiversity, predict changes in diversity under the 

influence of natural and anthropogenic factors.  

4) demonstrate practical skills of basic methods, techniques and work with normative 

documents of environmental protection of objects; 

5) select and adequately apply information and communication, digital technologies for 

professional and other activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Зоология, Жоғары зоология, Биометрия, Биологиядағы статистикалық 

әдістер 

Ботаника, Зоология, Общая зоология, Биометрия, Статистические методы в 

биологии 

Botany, Zoology, General zoology, Biometry, Statistical Methods in Biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 

 

 

Дендрология 

Дендрология 

Dendrology 

Мақсаты - білім алушыларда орман өсімдіктерінің морфологиясы, анатомиясы, 

систематикасы және экологиясы саласында теориялық білім жүйесін қалыптастыру. 

Дендрология ағаш өсімдіктерінің тарихын және басқа биологиялық пәндердегі 

орнын, міндеттері мен орман шаруашылығының зерттеулеріне байланысын, ағаш 

өсімдіктерінің интродукциясы, абориген және экзот өсімдіктер, дендрофлора 

динамикасы, орман шаруашылығының маңызы туралы білімді қалыптастырады. 

 «Дендрология» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) Қазақстан мен ТМД аумағында өсетін ағаш өсімдіктерінің орман құраушы 

түрлерін анықтап, фенологиялық бақылау әдістемесін ұсынады; 

2) Республиканың табиғи аймақтарының ағаш және бұта тектес өсімдік түрлерінің 

жай-күйін бағалауға, олардың экологиясына сәйкес ағаш өсімдік түрлерін  іріктеуді 

жүргізеді. 

3) орман құрушы негізгі түрлердің тұқымдарының өнімділігін болжау; 

4) Қызыл кітапқа енген ағаш өсімдіктерінің түрлерін сақтау жөніндегі іс-шараларда 

өз білімдерін қолдану; 
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5) қалалар мен елді мекендерді көгалдандыру үшін ағаштардың, бұталардың және 

шөптесін өсімдіктердің түрін таңдау кезінде жаңа ақпаратты контекстуализациялау және 

түсіндіру. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний в 

области морфологии, анатомии, систематики и экологии древесных растений с 

дальнейшим применением в практической деятельности. 

Дисциплина направлена на изучение дендрологии как науки о древесных 

растениях, её истории и места среди других биологических дисциплин, задач 

дендрологии и её связи с лесными исследованиями, понятия об интродукции древесных 

растений, древесных растений (аборигены и экзоты), динамики дендрофлоры страны, 

лесистости. 

В результате изучения дисциплины «Дендрология» обучающийся будет: 

1) представлять лесообразующие виды древесных растений, произрастающие на 

территории Казахстана и СНГ и методику фенологических наблюдений. 

2) оценить состояния ассортимента древесных и кустарниковых видов природных 

зон Республики, проводить подбор ассортимента древесных растений в соответствии с их 

экологией. 

3) прогнозировать урожайность семян основных пород  лесообразователей; 

4) аргументировать и применять свои знания в мероприятиях по сохранению видов 

древесных растений, вошедших в Красную книгу; 

5) контекстуализировать и интерпретировать новую информацию при подборе 

ассортимента деревьев, кустарников и травянистых растений для озеленения городов и 

населенных мест. 

 

The discipline purpose: the formation of students' theoretical knowledge system in the 

field of morphology, anatomy, systematics and ecology of woody plants with further application 

in practice. 

The discipline is aimed at the study dendrology as the science about wood plants, its 

history and the place among other biological disciplines, problems of dendrology and its 

connection with forest researches, the concept about introduction of wood plants, wood plants 

(natives and exotics), dynamics of country dendroflora, woodiness. 

As a result of studying the discipline «Dendrology», the student will: 

1) to present forest-forming species of woody plants growing on the territory of 

Kazakhstan and the CIS methodology of phenological observations. 

2) to assess the state of the range of tree and shrub species of natural areas of the 

Republic, to select the range of woody plants in accordance with their ecology. 

3) predict the seed yield of the main species of forest growers; 

4) argue and apply their knowledge in the activities for the conservation of species of 

woody plants included in the Red book; 

5) contextualize and interpret new information when selecting an assortment of trees, 

shrubs and herbaceous plants for greening cities and populated areas. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника 

Ботаника 

Botany 

 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өсімдіктер интродукциясы, Қорықтану 

Интродукция растений, Заповедное дело 

Introduction of plants, Nature reserving 

 

 

Лимнология 

Лимнология 

Limnology 
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Мақсаты - су экожүйесінің құрылымын мен ішкі жүйелік байланыстарын, 

популяциялар, биоценоз және жеке ағзаларды зерттейді. 

Пән лимнология немесе көлді зерттеуге, сонымен қатар су қоймаларын жүріп 

жатқан физикалық, химиялық және биологиялық тұрғыдан зерттеуге, сулардың 

пигменттелуін, кездесетін ағза түрлерінің биологиялық алуантүрлілігін, судың химиялық 

құрамының өзгеруін зерттеуге бағытталған. 

«Лимнология» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) жалпы теоретикалық және практикалық білім лимология, ежелгі материктік 

мұздану саласындағы көл қазандарының қалыптасу заңдылықтары, Қазақстан көлдерінің 

негізгі аймақтық ерекшеліктері;  

2) қазіргі жағдайда көлдердің гидрологиялық режимінің қалыптасу заңдылығына 

талдау жасау; көлдерді зерттеудің негізгі далалық және зертханалық әдістері; көлдерді 

табиғи және антропогендік эвтрофиялау заңдылықтары; көлдерді қорғаудың жалпы және 

аймақтық принциптері; 

3) Сумен жабдықтау мақсатында су қоймаларын пайдалану мәселелерін шешу 

санитарлық гидроэкология, бірқатар мәселелерді шешу кезінде гидроэкологиялық 

зерттеулер жүргізу; 

 4) көлдердің жай-күйі мен гидрологиялық режимі бойынша көл кадастрына, әдеби, 

қор және статистикалық көздерге талдау жүргізу;  

5) көлдерді батиметриялық түсіруді жүргізу және заманауи зерттеу әдістері мен 

ГИС-технологияларды пайдалана отырып, көлдің кешенді лимологиялық сипаттамасын 

жасау;  

6) антропогендік пресс жағдайында көлдердің жай-күйін болжау; көлдерді ұтымды 

пайдалану және қорғау, гидроэколокикалық лимологиялық зерттеулердің әдістері мен 

тәсілдері жөнінде ұсынымдар дайындау. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных физических, химических и биологических аспектах водоемов и водохранилищ, 

воздействующих на химический состав, пигментацию и биоразнообразие водных 

объектов. 

Дисциплина рассматривает лимнологию или озероведение как раздел гидрологии, 

науку о физических, химических и биологических аспектах озёр и других пресных 

водоёмов, в том числе и водохранилищ, изучающую пигментацию воды, биологическое 

разнообразие представленных видов, изменение химического состава воды. 

В результате изучения дисциплины «Лимнология» обучающийся будет: 

1) демонстрация и понимания общие теоретеические и практические знания 

лимнологии, закономерности формирования озерных котловин области древних 

материкового оледенений, основные региональные особенности озер Казахстана;  

2) осуществлять анализ закономерности формирования гидрологического режима 

озер в современных условиях; основные полевые и лабораторные методы исследования 

озер; закономерности естественного и антропогенного эвтрофирования озер; наиболее 

общие и региональные принципы охраны озер; 

3) решать вопросы использования водоемов для целей водоснабжения санитарная 

гидроэкология, проводить гидроэкологические исследования при решении ряда проблем; 

 4) проводить анализ озерного кадастра, литературных, фондовых и статистических 

источников по состоянию и гидрологическому режиму озер;  

5) проводить батиметрическую съемку озер и сделать комплексную 

лимнологическую характеристику озера с использованием современных методов 

исследований и ГИС-технологий;  

6) прогнозировать развитие состояние озер в условиях антропогенного пресс; 

подготовить рекомендации по рациональному использованию и охране озер, методами и 

приемами гидроэколокическихи лимнологических исследовании. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important physical, chemical and biological aspects of water bodies and reservoirs affecting the 

chemical composition, pigmentation and biodiversity of water bodies. 
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The discipline considers limnology or lake studies as a branch of hydrology, the science 

of physical, chemical and biological aspects of lakes and other freshwater bodies, including 

reservoirs, which studies water pigmentation, biological diversity of species, and changes of the 

chemical composition of water. 

As a result of studying the discipline «Limnology», the student will: 

1) demonstration and understanding General theoretical and practical knowledge of 

Limnology, patterns of formation of lake basins of the ancient continental glaciation, the main 

regional features of the lakes of Kazakhstan;  

2) to analyze the regularities of formation of hydrological regime of lakes in modern 

conditions; basic field and laboratory methods study lakes; patterns of natural and 

anthropogenic eutrophication of lakes; most common regional principles for the protection of 

lakes; 

3) to solve the issues of water bodies use for water supply purposes sanitary 

Hydroecology, to conduct hydroecological studies in solving a number of problems; 

 4) to analyze the lake cadastre, literature, stock and statistical sources on the state and 

hydrological regime of lakes;  

5) conduct bathymetric survey of lakes and make a comprehensive Limnological 

characteristics of the lake using modern research methods and GIS technologies;  

6) to predict the development of the state of the lakes in the conditions of anthropogenic 

pressure; to prepare recommendations for the rational use and protection of lakes, methods and 

techniques of hydroecolocation and Limnological research. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Жоғары зоология 

Ботаника, Общая зоология  

Botany, General zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Гидроботаника, Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар 

Гидроботаника, Особо охраняемые природные территории 

Hydrobotanics, Protected areas 

 

 

Өсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Экология растений и животных 

Ecology of plants and animals 

Мақсаты - білім алушыларда өсімдіктер мен жануарларды зерттеудің негізгі 

әдістері және экологиялық топтарды қарастыру кезінде қолданылатын тірі организмдерге 

экологиялық факторлардың әсер ету заңдылықтары туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәнде өсімдіктер мен жануарлар экологиясының негізгі әдістері, бақылау және 

зерттеу әдістері, ағза мен қоршаған ортаның қарым-қатынасының жалпы заңдылықтары 

және олардың тірі ағзаларға әсері, өсімдіктер мен жануарлардың экологиялық топтары, 

жануарлар мен өсімдік ағзаларының қарым-қатынасының экологиялық факторлары 

қарастырылады. 

«Өсімдіктер және жануарлар экологиясы» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) жануарлар мен өсімдіктердің мекен ету ортасымен өзара қарым-қатынасы мен 

тіршілік ету заңдылықтары, адамның өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері, 

өсімдіктердің мекендеу жағдайларына бейімделуі туралы білімді көрсету, 

2) популяциялар мен биогеоценоздардың қалыптасу заңдылықтары мен 

принциптерін, олардың функционалдық және құрылымдық ерекшеліктерін сипаттау;  

3) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды, адамның өсімдік әлеміне 

әсерін, биосфераның экологиялық жүйелерінің өзгеруін талдау; 

4) Биосфера компоненттерінің микроорганизмдермен өзара іс-қимылының негізгі 

заңдылықтары туралы деректерді жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру, әсіресе 

қазіргі тазалау жүйелерін және табиғатты ұтымды пайдалануда аз қалдықты 

технологияларды әзірлеу кезінде қолдану;  

5) талдау жасау, дәлелдеу, қажетті қорытындылар жасау, оларды жаңа 

проблемаларды анықтау және шешу үшін қолдану. 
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Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний об основных 

методах изучения растений и животных и закономерностях воздействия экологических 

факторов на живые организмы, применяемых при рассмотрении экологических групп и 

изучении особенностей взаимодействия растительных и животных организмов. 

Дисциплина направлена на изучение основных методов экологии растений и 

животных, общих представлений об экологических факторах и закономерностях их 

действия на организмы, экологических групп растений и животных, особенностей 

взаимодействия растительности и животных с экологическими факторами. 

В результате изучения дисциплины «Экология растений и животных» 

обучающийся будет: 

1) демонстрация знаний о закономерности устойчивого функционирования и 

взаимодействия со средой обитания животных и растений, влиянии человека на 

растительный и животный мир, приспособления растений к условиям обитания, 

2) характеризовать закономерности и принципы формирования популяций и 

биогеоценозов, их функциональных и структурных особенностей;  

3) анализировать мероприятия по охране окружающей среды, влияние человека на 

растительный мир, изменение экологических систем биосферы; 

4)  осуществлять сбор и интерпретацию  данных об основных закономерностей 

взаимодействия компонентов биосферы с микроорганизмами, особенно при разработке 

современных систем очистки и малоотходных технологий в рациональном 

природопользовании;  

5) анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для выявления и решения новых проблем. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the basic 

methods of studying plants and animals and the laws of the impact of environmental factors on 

living organisms used in considering environmental groups and studying the characteristics of 

the interaction of plant and animal organisms. 

The discipline is aimed at the study main methods of plant ecology and animals, the 

general ideas of ecological factors and regularities of their action on organisms, ecological 

groups of plants and animals, features of interaction plant and animal with ecological factors. 

As a result of studying the discipline «Ecology of plants and animals», the student will: 

1) demonstration of knowledge about the laws of sustainable functioning and interaction 

with the environment of animals and plants, human impact on flora and fauna, adaptation of 

plants to living conditions, 

2) describe the patterns and principles of the formation of populations and biogeocenoses, 

their functional and structural features;  

3) to analyze measures for environmental protection, human impact on flora, changes in 

ecological systems of the biosphere; 

4) collect and interpret data on the main patterns of interaction between biosphere 

components and microorganisms, especially in the development of modern purification systems 

and low-waste technologies in environmental management;  

5) analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

identify and solve new problems 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Зоология 

Ботаника, Зоология 

Botany, Zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қорықтану, Биологиялық алуантүрлілік және биологиялық ресурстарды 

рационалды қолдану  

Заповедное дело, Биоразнообразие и рациональные использование биологических 

ресурсов 

Nature reserving, Biodiversity and sustainable using of biological resources 
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Гидробиология және гидроэкология 

Гидробиология и гидроэкология 

Hydrobiology and hydroecology 

Мақсаты - гидросфера  және гидроэкожүйе туралы білім, гидробионттардың 

таралуы, гидробионттардың гидрологиялық және физико-химиялық тіршілік жағдайы, 

гидробионттардың негізгі топтары мен қалыптасу факторлары қарастырылады. 

Пәнді меңгеру барысында гидросфера туралы жалпы мәлімет, гидробиологиялық 

зерттеулерің тарихы, гидробионттардың гидрологиялық және физико-химиялық тіршілік 

жағдайы, гидробионттардың негізгі топтары; мекен ету ортасына бейімделу негіздері; 

қоректену ерекшеліктері және қоректенудегі қарым қатынас, қоректенуге байланысты су 

ағзаларының жүйеленуі туралы білімді қалыптастырады. 

«Гидробиология и гидроэкология» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) су ортасының абиотикалық факторларының, әртүрлі су айдындарында 

температураның, оттегінің және РН-тың заңдылықтарын айқында және ассоциативті 

ойлау;  

2) бастапқы және екінші өнімді талдау және оны анықтау әдістерін,  

гидросфераның биолимологиялық құрылымы, литораль, бенталь және профундалдар, су 

қоймаларының өзін-өзі тазартуға қатысатын гидробионттар топтарын ; 

3) абиотикалық факторлардың динамикасы, индикаторлар түрлерінің жиынтығы 

(фитопланктон, зоопланктон және зообентос) бойынша гидроэкожүйенің түрін анықтау; 

сандық көрсеткіштерді есептеу (саны, биомассасы және өнімі) және гидробионттардың 

басым популяцияларын бөлу; 

4) су объектілерімен жұмыс істеу әдістері мен техникасын, биологиялық 

объектілерді анатомиялық, морфологиялық және таксономиялық зерттеу әдістерін 

меңгеру, объектіні зерттеуге дайындау, бекіту; 

5) кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету 

6) кәсіби және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін ақпараттық-коммуникациялық, 

цифрлық технологияларды іріктеп алуға және барабар қолдануға құқығы бар. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах гидробиологии и гидроэкологии, позволяющих рассматривать 

гидроэкосистему как среду обитания, изучать функциональную деятельность и 

распространение гидробионтов. 

Дисциплина рассматривает общие сведения о гидросфере, историю развития, 

гидроэкосистему как среду обитания, гидрологические и физико-химические условия 

существования гидробионтов; основные группы гидробионтов; основные адаптации к 

водной среде обитания; особенности питания и пищевых отношений, классификацию 

водных организмов в зависимости от питания, распространение гидробионтов. 

В результате изучения дисциплины «Гидробиология и гидроэкология» 

обучающийся будет: 

1) устанавливать закономерности и ассоциативно мыслить абиотические факторы 

водной среды, вертикальное распределение температуры, кислорода и РН в разнотипных 

водоемах;  

2) анализировать первичную и вторичную продукцию и методы ее определения; 

биолимнологическую структуру гидросферы; население литорали, бентали и 

профундали; группы гидробионтов, учавствующих в самоочищении водоемов; 

3) определить тип гидроэкосистемы по динамике абиотических факторов, набору 

видов индикаторов (фитопланктона, зоопланктона и зообентоса); рассчитать 

количественные показатели (численность, биомассу и продукцию) и выделить 

доминирующие популяции гидробионтов; 

4) овладеть приемами и техникой работы с водными объектами, методами 

анатомических, морфологических и таксономических исследований биологических 

объектов, приготовление объекта к исследованию, фиксация; 
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5) демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности 

6) отбирать и адекватно применять информационно-коммуникационные, цифровые 

технологии для осуществления профессиональной и иной деятельности. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of hydrogeology and hydroecology, allowing to consider the hydroecosystem 

as a habitat, to study the functional activity and distribution of hydrobionts. 

The discipline considers general information about the hydrosphere, development history, 

the hydrosystem as habitat, hydrological and physico-chemical living conditions of hydrobionts; 

the main groups of hydrobionts; the main adaptation to the aquatic habitat; features of feeding 

and food relations, classification of aquatic organisms depending on food, the distribution of 

hydrobionts. 

As a result of studying the discipline «Hydrobiology and hydroecology», the student will: 

1) establish regularities and associative thinking abiotic factors of the aquatic 

environment, the vertical distribution of temperature, oxygen and PH in different types of water 

bodies;  

2) analyze primary and secondary products and methods of its determination; 

biolimnological structure of the hydrosphere; population of littoral, benthic and profundal; 

groups of hydrobionts involved in self-purification of water bodies; 

3) determine the type of hydroecosystem on the dynamics of abiotic factors, a set of types 

of indicators (phytoplankton, zooplankton and zoobenthos); calculate quantitative indicators 

(number, biomass and production) and identify the dominant populations of hydrobionts; 

4) to master the techniques and techniques of working with water bodies, methods of 

anatomical, morphological and taxonomic studies of biological objects, preparation of the object 

for study, fixation; 

5) demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional, social and other activities 

6) select and adequately apply information and communication, digital technologies for 

professional and other activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Жоғары зоология 

Ботаника, Общая зоология 

Botany, General zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, Су биоәралуандылық және аквакультура 

Особо охраняемые природные территории, Водное биоразнообразие и аквакультура 

Protected areas, Aquabiodiversity and animal resources 

 

 

Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы 

Физиология и биохимия растений 

Plant physiology and biochemistry 

Мақсаты - білім алушыларда өсімдік организмдеріндегі физиологиялық-

биохимиялық процестердің қазіргі заманғы және қолданбалы аспектілері, реттеу 

механизмдері және өсімдік организмдерінің қоршаған ортамен негізгі өзара қарым-

қатынасы туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мақсаты, міндеттері және бағыттары анықталып, өсімдік мүшелерінің 

атқаратын қызметін зерттеу әдістері, фотосинтез, тыныс өсімдіктер, өсімдік 

жасушаларының су метаболизмі, өсімдіктің минералды қоректенуі, өсімдіктің өсуі мен 

дамуы, өсімдіктердің қолайсыз экологиялық факторларға тұрақтылығы беріледі. 

«Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы» пәнін оқу барысында білім алушы:, 

же 

1) эмбриогенез, вегетативті өсу, генеративті даму және қартаюды қоса алғанда, 

өсімдіктердің өсу және морфогенезінің онтогенетикалық бағдарламаларын, метаболизм 

ерекшеліктерін және оларды реттеу жүйесін талдауды жүзеге асыру; 
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2) өсімдіктер физиологиясының бөлімдері туралы кәсіби білімнің жоғары деңгейін 

көрсету; 

3) зерттеудің заманауи әдістері мен әдістемесін, зерттеу дағдыларын меңгеру; 

4) Өсімдіктер физиологиясы мен биохимиясы саласындағы ғылыми мәселелердің 

өзектілігін анықтау қабілеті; 

5) Өсімдіктердің физиологиялық күйін, бейімделу әлеуетін бағалау және 

өсімдіктердің физиологиясы мен биохимиясы бойынша білімдерін пайдалана отырып, 

өнімнің өсуін, дамуы мен сапасын жақсарту факторларын анықтау. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о современных и 

прикладных аспектах физиолого-биохимических процессов в растительных организмах, 

механизмах регуляции и основных взаимоотношениях растительных организмов с  

окружающей средой. 

Дисциплина направлена на ознакомление с предметом и задачами, направлениями 

и методами исследования функций растительных организмов, фотосинтезом, дыханием 

растений, водным обменом растительных клеток, минеральным питанием растений, 

ростом и развитием растений, устойчивостью растений к неблагоприятным факторам 

среды. 

В результате изучения дисциплины «Физиология и биохимия растений» 

обучающийся будет: 

1) осуществлять анализировать процессы, определяющие жизнь растений, 

онтогенетические программы роста и морфогенеза растений, включая эмбриогенез, 

вегетативный рост, генеративное развитие, плодоношение и старение особенности их 

метаболизма и системы их регуляции; 

2) демострировать владение высокий уровень профессиональных знаний о разделах 

физиологии растений; 

3) овладеть современными методами исследований, освоить методик, приобретать 

исследовательских навыков; 

4) способность видеть и устанавливать актуальность научных проблем в области 

физиологии и биохимии растений; 

5) оценивать физиологическое состояние растений, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции с использованием 

знаний по физиологии и биохимии растений. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about modern and 

applied aspects of physiological and biochemical processes in plant organisms, the mechanisms 

of regulation and the basic relationship of plant organisms with the environment. 

The discipline is aimed at introduction with subject and tasks, directions and research 

methods of functions of plant organisms, photosynthesis, plant respiration, water exchange of 

plant cells, mineral nutrition of plants, plant growth and development, plant resistance to 

adverse environmental factors. 

As a result of studying the discipline «Plant physiology and biochemistry», the student 

will: 

1) to analyze the processes that determine plant life, ontogenetic programs of plant 

growth and morphogenesis, including embryogenesis, vegetative growth, generative 

development, fruiting and aging features of their metabolism and their regulation system; 

2) demonstrate the possession of a high level of professional knowledge about the 

sections of plant physiology; 

3) to master modern methods of research, to master the technique, to acquire research 

skills; 

4) the ability to see and establish the relevance of scientific problems in the field of 

plant physiology and biochemistry; 

5) to assess the physiological state of plants, adaptation potential and determine factors 

to improve growth, development and quality of products using knowledge of plant physiology 

and biochemistry; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
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Ботаника, Жеке даму биологиясы 

Ботаника, Биология индивидуального развития  

Botanica, Biology of individual development 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өсімдіктер биотехнологиясы, Фитопатология және өсімдіктерді қорғау 

Биотехнология растений, Фитопатология и защита растений 

Plant Biotechnology, Phytopathology and plant protection 

 

 

Гидробионттар физиологиясы 

Физиология гидробионтов 

Physiology of hydrobionts 

Мақсаты - білім алушыларда гидробионттардағы физиологиялық-биохимиялық 

процестердің қазіргі заманғы және қолданбалы аспектілері, реттеу механизмдері және 

гидробионттардың қоршаған ортамен негізгі өзара қарым-қатынасы туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Пәнде гидробионттардың химиялық құрамына қоршаған орта факторларының 

әсері, су қоймасының гидробиологиялық режимінің гидробионттар физиологиялық 

жағдайына әсері, жарықтың гидробионттардың метоболизм үрдісіне және 

физиологиялық күйіне әсері және орта температурасының гидробионттар 

физиологиясына әсері қарастырылады. 

«Гидробионттар физиологиясы» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) гидробионттардың өмірін анықтайтын процестерді, эмбриогенезді қоса алғанда, 

өсу мен морфогенездің онтогенетикалық бағдарламаларын талдауды жүзеге асыру; 

2) гидробионттар физиологиясының бөлімдері туралы кәсіби білімдердің жоғары 

деңгейін көрсету; 

3) зерттеудің заманауи әдістерін меңгеру, әдістемені меңгеру, зерттеу дағдыларын 

меңгеру; 

4) гидробионттардың физиологиясы саласындағы ғылыми мәселелердің өзектілігін 

көру және анықтау қабілеті; 

5) гидробионттардың физиологиялық жағдайын, бейімделу әлеуетін бағалау және 

теориялық білімді пайдалана отырып, өнімнің өсуін, дамуы мен сапасын жақсарту 

факторларын анықтау. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о современных и 

прикладных аспектах физиолого-биохимических процессов в гидробионтах, механизмах 

регуляции и основных взаимоотношениях гидробионтов с  окружающей средой. 

Дисциплина направлена на формирование понятий о влиянии факторов 

окружающей среды на химический состав гидробионтов, влиянии гидрологического 

режима водоемов на физиологическое состояние гидробионтов, влиянии освещенности 

на метаболические процессы и физиологическое состояние гидробионтов, влиянии 

температуры водной среды на физиологическое состояние гидробионтов. 

В результате изучения дисциплины «Физиология гидробионтов» обучающийся 

будет: 

1) осуществлять анализировать процессы, определяющие жизнь гидробионтов, 

онтогенетические программы роста и морфогенеза, включая эмбриогенез; 

2) демострировать владение высокий уровень профессиональных знаний о разделах 

физиологии гидробионтов; 

3) овладеть современными методами исследований, освоить методик, приобретать 

исследовательских навыков; 

4) способность видеть и устанавливать актуальность научных проблем в области 

физиологии гидробионтов; 

5) оценивать физиологическое состояние гидробионтов, адаптационный потенциал 

и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции с 

использованием теоретических знаний. 
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The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about modern and 

applied aspects of physiological and biochemical processes in hydrobionts, the mechanisms of 

regulation and the basic relationship of hydrobionts with the environment. 

The discipline is aimed at formation of the concepts of environmental factors influence on 

chemical composition of hydrobionts, influence of hydrological mode of water bodies on 

physiological state of hydrobionts, light influence on metabolic processes and physiological 

condition of aquatic organisms, influence of water temperature on physiological state of 

hydrobionts. 

As a result of studying the discipline «Physiology of hydrobionts», the student will: 

1) to analyze the processes that determine the life of hydrobionts, ontogenetic growth and 

morphogenesis programs, including embryogenesis; 

2) demonstrate the possession of a high level of professional knowledge about the 

physiology sections of hydrobionts; 

3) to master modern methods of research, to master the technique, to acquire research 

skills; 

4) the ability to see and establish the relevance of scientific problems in the field of 

hydrobiont physiology; 

5) to evaluate the physiological state of hydrobionts, adaptive potential and to determine 

the factors of improvement of growth, development and quality of products using theoretical 

knowledge. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Жоғары зоология, Жеке даму биологиясы 

Ботаника, Общая зология, Биология индивидуального развития  

Botanica, General zoology, Biology of individual development 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Ихтиология және ихтиопаталогия 

Ихтиология и ихтиопатология  

Aquatic science and ichthyopathology 

 

 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 
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конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Заманауи Қазақстан тарихы, Философия 

Современная история Казахстана, Философия 

Modern History of Kazakhstan, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Әлем флорасы мен фаунасы  

Флора и фауна мира  

Flora and fauna of the world  

Мақсаты - білім алушыларда әлемнің флорасы мен фаунасының алуан түрлілігінің, 

географиялық таралуының, флористикалық және фауналық аудандастырудың аса 

маңызды аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 
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Пән флора мен фауна құрамы және систематикалық алуантүрлілігі, систематикалық 

алуантүрлілік индексі, фауна мен флора алуантүрлілік индексі мен алуантүрлілік 

себептері, географиялық (ареалдық) топтар, географиялық-генетикалық флористикалық 

және фауналық элементтер, жер бетінің флористикалық және фауналық аймаққа жіктелуі 

туралы мәліметтер береді. 

«Әлем флорасы мен фаунасы» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) әлемнің флорасы мен фаунасының географиялық таралу алуан түрлілігі 

саласындағы жүйелі және іргелі кешенді білімдерді көрсету;  

2) су пайдалану, жер пайдалану және табиғи ортаны жайластыру кезінде олардың 

сақталуын тексеру үшін су және жер заңнамасы мен су және жер ресурстарын қорғау 

ережелері білімін пайдалануға;; 

3) Ақпараттық технологиялар көмегімен жаңа білімдер мен біліктерді өз бетінше 

сатып алуға, зерттеудің жаңа әдістерін үйренуге және оларды практикалық қызметте, 

оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысты білімнің жаңа салаларында 

пайдалануға; ; 

4) кәсіби проблемаларды шешу үшін қажетті ақпаратты таңдау; 

5) өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік ету ортасы ретінде урбандалған 

аумақтардың даму ерекшеліктерін, урботерриториялардағы флора мен фаунаның 

қалыптасуының негізгі аспектілерін талдау. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах разнообразия флоры и фауны мира, географического распространения, 

флористического и фаунистического районирования. 

Дисциплина рассматривает состав и систематическое разнообразие флоры и фауны, 

индекс систематического разнообразия, индекс видового разнообразия флор и фаун, 

причинность разнообразия флор и фаун, географические (ареальные) группы, географо-

генетические флористические и фаунистические элементы, понятие флорогенеза, 

гетерогенность региональных флор и фаун, флористическое и фаунистическое 

районирование Земли. 

1) демонстрировать системные и фундаментальные комплексные знания в области 

разнообразие географического распространения флоры и фауны мира;  

2)  использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды; 

3) самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

связанных со сферой деятельности; 

4) отбирать информацию, необходимую для решения профессиональных проблем; 

5) анализировать особенности развития урбанизированных территорий, как среды 

обитания растений и животных, ключевые аспекты формирования флоры и фауны на 

урботерриториях.  

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of the flora and fauna diversity of the world, geographical distribution, 

floristic and faunal zoning. 

The discipline considers composition and systematic diversity of flora and fauna, 

systematic diversity index, diversity index of flora and fauna, causality of diversity of flora and 

fauna, geographic (areal) groups, geographical-genetic floristic and faunal elements, 

florogenesis concept, heterogeneity of regional flora and fauna, floristic and faunal zoning of 

the Earth. 

As a result of studying the discipline «Flora and fauna of the world», the student will: 

1) demonstrate systemic and fundamental comprehensive knowledge of the diversity of 

the geographical distribution of the world's flora and fauna;  
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2) to use the knowledge of water and land legislation and rules of water and land 

resources protection to check their compliance with water use, land use and arrangement of the 

natural environment; 

3) independently acquire new knowledge and skills with the help of information 

technologies, learn new research methods and use them in practice, including in new areas of 

knowledge directly related to the field of activity; 

4) select the information necessary to solve professional problems; 

5) analyze the features of urban areas as habitats of plants and animals, key aspects of the 

formation of flora and fauna in urban areas. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Зоология, Жоғары зоология 

Ботаника, Зоология, Общая зоология 

Botany, Zoology, General zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологиялық алуантүрлілік және биологиялық ресурстарды рационалды қолдану, 

Су биоәралуандылық және аквакультура 

Биоразнообразие и рациональное использование биологических ресурсов, Водное 

биоразнообразие и аквакультура 

Biodiversity and sustainable using of biological resources, Aquabiodiversity and animal 

resources 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту  

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты - жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  
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Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 
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5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Заманауи Қазақстан тарихы, Философия 

Современная история Казахстана, Философия 

Modern History of Kazakhstan, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Қазақстан және ШҚО биогеографиясы 

Биогеография Казахстана и ВКО 

Biogeography of Kazakhstan and the East-Kazakhstan region 

Мақсаты - білім алушыларға биосфераның тірі мекендеушілері туралы және 

планета тіршілігінде организмдердің рөлі туралы, Жер шарында бірлестіктердің таралу 

заңдылықтары туралы түсінік беру, Шығыс Қазақстан флорасы мен фаунасының қазіргі 

жай-күйімен таныстыру. 

 Мазмұны: Пәнді меңгеру барысында биогеографияның даму сатылары, 

өсімдіктердің жер бетінде географиялық таралу заңдылықтары, флора және фауна 

ұғымдары, жер шарының фауналық және флоралық аудандастырылуы, Қазақстанда және 

ШҚО мәдени өсімдіктер мен жануарлардың географиясы, қорғауға алынған табиғат 

территорияларының орналасуының географиялық принциптері туралы қарастырылады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) биогеографияның  даму этаптарын, жер шарының биогеографиялық облыстарға 

бөліну ерекшеліктерін, ареалдар типін, флора және фауна туралы ұғым, мәдени 

өсімдіктер мен жануарлардың географиясын сипаттау; 

2) құрлық бетінде өсімдіктер мен жануарлардың біркелкі таралмауының 

заңдылықтарын түсіндіру; экологиялық жағдайларға байланысты территорияның түрлік 

құрамының ерекшеліктерін түсіндіру;  

3) биогеографиялық картаны қолданып нақты бір территорияның жануарлары мен 

өсімдіктеріне сипаттама беру, фауна, флора, ареал түсініктерін талдай білу, тірі 

ағзалардың таралу заңдылықтарын талдау;  

4) ареалдарды картаға түсіру; ақпарат алмасуда жахандық және жергілікті 

компьютерлік торларды қолдану арқылы іздеу әдістерді түсіндіру;  

5) биоәралуандылықты бағалай білу, биогеография бойынша ғылыми жұмыстарды 

жүргізу. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах биогеографии, применяемых в изучении особенностей географического 

распространения живых организмов, флористическом и фаунистическом районировании 

территории Казахстана и ВКО. 

Дисциплина направлена на формирование знаний об этапах развития 

биогеографии, закономерностях географического распространения в Казахстане и ВКО 

растений и животных, понятиях флора и фауна, флористическом и фаунистическом 
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районировании земного шара, материковой и островной фауне, географических 

принципах размещения особо охраняемых природных территорий. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) описывать основные этапы развития биогеографии, закономерности 

географического распространения на земле растений и животных, типы ареалов, понятия 

флора и фауна, материковая и островная фауна, география культурных растений и 

животных; 

2) объяснить основные причины и закономерности неравномерного 

географического распределения растений и животных на поверхности суши; 

3) дать обоснование наиболее благоприятных сроков и норм использования 

представителей флоры и фауны человеком; 

4) объяснить особенности видового состава территории в связи с разнообразием 

экологических условий, динамики численности живых организмов, их классификацию и 

особенности существования; оформлять описание флоры и фауны конкретной 

территории, используя биогеографическую карту; 

5) навыками оценки биоразнообразия, ареалогии, проводить научные работы по 

биогеографии. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of biogeography used in studying the geographical distribution features of 

living organisms, floristic and faunistic zoning of the territory of Kazakhstan and East 

Kazakhstan region. 

The discipline is aimed at formation of knowledge about stages of biogeography 

development, patterns of geographical distribution in Kazakhstan and East Kazakhstan of plants 

and animals, concepts of flora and fauna, floristic and faunal zoning of the globe, continental 

and island fauna, placement geographical principles of specially protected natural areas. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to describe the main stages of biogeography development, regularities of geographical 

distribution of plants and animals on the earth, types of habitats, concepts of flora and fauna, 

continental and island fauna, geography of cultivated plants and animals; 

2) explain the main causes and patterns of uneven geographical distribution of plants and 

animals on the land surface; 

3) to justify the most favorable terms and standards of use of flora and fauna by man; 

4) explain the features of the species composition of the territory in connection with the 

diversity of environmental conditions, the dynamics of the number of living organisms, their 

classification and features of existence; draw up a description of the flora and fauna of a 

particular territory, using a biogeographic map; 

5)skills for assessment of biodiversity, arheologie, conduct research on biogeography. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Зоология, Жоғары зоология 

Ботаника, Зоология, Общая зоология 

Botany, Zoology, General zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологиялық алуантүрлілік және биологиялық ресурстарды рационалды қолдану, 

Су биоәралуандылық және аквакультура 

Биоразнообразие и рациональное использование биологических ресурсов, Водное 

биоразнообразие и аквакультура 

Biodiversity and sustainable using of biological resources, Aquabiodiversity and animal 

resources 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basics of professional activity and anti-corruptional culture 
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Курстың мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Заманауи Қазақстан тарихы, Философия 

Современная история Казахстана, Философия 
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Modern History of Kazakhstan, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша практикум 

Практикум по экологии и охране окружающей среды 

Workshop on ecology and environment 

Мақсаты - студенттерде экология және қоршаған ортаны қорғауда қолданылатын 

физикалық параметрлерді пайдаландыруға дағдыландыру. 

Пән ттрі ағзалардың қарым қатынасы және өсімдіктер мен жануарлар әлеміне 

адамзаттың әсері, мекен ететін ортаға өсімдік пен жануарлардың бейімделуі, қоршаған 

ортаны қорғау шаралары, адамзаттың өсімдік әлеміне әсері, биосферадағы экологиядағы 

жүйенің өзгеруі туралы қарастырады. 

 «Экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша практикум» пәнін оқу 

барысында білім алушы: 

1) тірі организмдердің тұрақты қызмет ету заңдылықтары және тіршілік ету 

ортасымен өзара әрекеттесуі, адамның қоршаған ортаға әсері, өсімдіктер мен 

жануарлардың тіршілік ету жағдайларына бейімделуі, биосфераның экологиялық 

жүйелерінің өзгеруі туралы базалық білімді көрсету; 

2) популяциялар мен биогеоценоздардың қалыптасу заңдылықтары мен 

принциптерін, олардың функционалдық және құрылымдық ерекшеліктерін сипаттау;  

3) экология және қоршаған ортаны қорғау бойынша ғылыми зерттеулер әзірлеу 

және жүргізу. 

4) Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру 

кезінде теориялық білім мен практикалық дағдыларды біріктіру; 

5) қазіргі заманғы аппаратура мен есептеу құралдарын пайдалана отырып, нақты 

міндеттерді шешу кезінде далалық, зертханалық биологиялық зерттеулерді орындау, 

жұмыс сапасы мен нәтижелердің ғылыми шынайылығы үшін жауапты болу, қолда бар 

ақпаратты талдау, іргелі мәселелерді анықтау, міндет қою және далалық, зертханалық 

биологиялық зерттеулерді орындау. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов правильного подхода к 

изучению взаимодействия живых оганизмов со средой обитания, воздействия человека на 

окружающую среду, постановке и решению проблем в рамках охраны растительного и 

животного мира. 

Дисциплина направлена на ознакомление с закономерностями устойчивого 

функционирования и взаимодействия со средой растений и животных, влиянием человека 

на растительный и животный мир, приспособлениями растений и животных к условиям 

обитания, мероприятиями по охране окружающей среды, изменениями экологических 

систем биосферы. 

В результате изучения дисциплины «Практикум по экологии и охране окружающей 

среды» обучающийся будет: 

1) демонстрировать базовые знания о закономерности устойчивого 

функционирования и взаимодействия со средой обитания живых организмов,  влиянии 

человека на окружающий мир,  приспособлении растений и животных к условиям 

обитания,  изменение экологических систем биосферы; 

2) характеризовать закономерности и принципы формирования популяций и 

биогеоценозов, их функциональных и структурных особенностей;  

3) разрабатывать и проводить научные исследования  по экологии и охране 

окружающей среды. 

4) интегрировать теоретические знания и практические навыки при планировании 

и организеции мероприятия по охране окружающей среды; 
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5) анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры 

и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов 

 

The discipline purpose: the formation of future specialists of the correct approach to the 

study of the interaction of living organisms with the environment, human impact on the 

environment, the formulation and solution of problems in the framework of the protection of 

flora and fauna. 

The discipline is aimed at introduction with regularities of steady functioning and 

interaction with the environment of plants and animals, human influence on flora and fauna, 

adaptation of plants and animals to living conditions, measures for environmental protection, 

and changes of ecological systems of the biosphere. 

As a result of studying the discipline «Workshop on ecology and environment», the 

student will: 

1) demonstrate the basic knowledge of the laws of sustainable functioning and interaction 

with the habitat of living organisms, the human impact on the world, the adaptation of plants 

and animals to living conditions, changes in the ecological systems of the biosphere; 

2) describe the patterns and principles of the formation of populations and biogeocenoses, 

their functional and structural features;  

3) develop and conduct scientific research on ecology and environmental protection. 

4) integrate theoretical knowledge and practical skills in the planning and organization of 

environmental activities; 

5) analyze the available information, identify fundamental problems, set a task and 

perform field, laboratory biological research in solving specific problems using modern 

equipment and computing facilities, be responsible for the quality of work and scientific 

reliability of the results 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Зоология, Жоғары зоология 

Ботаника, Зоология, Общая зоология 

Botany, Zoology, General zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологиялық алуантүрлілік және биологиялық ресурстарды рационалды қолдану, 

Су биоәралуандылық және аквакультура 

Биоразнообразие и рациональное использование биологических ресурсов, Водное 

биоразнообразие и аквакультура 

Biodiversity and sustainable using of biological resources, Aquabiodiversity and animal 

resources 

 

 

Паразитология 

Паразитология 

Parasitology 

Мақсаты - паразитті ағзалардың морфологиялық, анатомиялық, физиологиялық 

ерекшеліктерін, инвазионды аурулардың табиғаты мен эпизотологиясын қарастыру. 

Паразитологияның биологиялық негіздері, паразиттердің ағзаға әсері, тоғышар 

жануарлардың морфологиясы, анатомиясы, экологиясы, тоғышарлардың тіршілік 

айналымдарының иесінің тіршілік айналымына бейімделуі, паразитизмнің әмбебап 

табиғи құбылыс ретіндегі мән,. паразитологиялық зерттеулердің кейбір қазіргі заманғы 

әдістері туралы сұрақтар қамтылады. 

 «Паразитология» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) паразитологияның негізгі ережелері, паразит пен иесі арасындағы қатынас, 

әртүрлі зоогеографиялық аймақтардағы инвазиялық аурулардың эпизоотологиясы мен 

симптом кешенінің ерекшеліктері туралы білімді көрсету; 
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2) инвазиялық аурулар кезінде эпизоотиялық процестің даму заңдылықтары, 

паразиттік түрлердің жіктелуі туралы бейіндеуші білімді көрсету; 

3) паразиттік аурулардың диагностикасы бойынша ақпаратты өз бетінше іздеу 

дағдысы, еңбекті қорғаудың негізгі принциптері және биологиялық материалмен жұмыс 

істеу қауіпсіздігі; 

4) емдеу-алдын алу іс-шараларын жүргізу, инвазиялық аурулар бойынша қолайсыз 

жерлерде ұйымдастыру-шаруашылық мәселелерін шешу; 

5) зерттеу нәтижелерін болжау және инвазиялық аурулар кезінде жануарларды 

емдеу, күресу шараларын жүзеге асыру. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах в  области морфологии, анатомии, экологии паразитических животных, 

необходимых для формирования научного мировоззрения будущего специалиста с 

учетом возросшего практического значения животных в хозяйственной деятельности 

человека. 

Дисциплина направлена на ознакомление с основными биологическими 

принципами общей паразитологии, морфологией, анатомией, экологией паразитических 

животных, влиянием паразитов на организм хозяина, изменением основных функций 

тела паразитного образа жизни червей и эктопаразитов, адаптацией жизненных циклов 

паразитов к жизненным циклам хозяев. 

В результате изучения дисциплины «Паразитология» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знаний об основных положениях паразитологии, 

паразитохозяинных взаимоотношениях, особенностях эпизоотологии и 

симптомокомплекса инвазионных болезней в различных зоогеографических зонах; 

2) демонстрировать профилирующие знания о закономерностях развития 

эпизоотического процесса при инвазионных болезнях, классификацию паразитических 

видов; 

3) навыки самостоятельного поиска информации по диагностике паразитарных 

болезней, основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом; 

4) проведение лечебно-профилактических мероприятий, решение организационно-

хозяйственных вопросов в неблагополучных по инвазионным болезням; 

5) прогнозировать результаты исследования и  осуществлять меры борьбы, лечение 

животных при инвазионных болезнях. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects in the field of morphology, anatomy, ecology of parasitic animals necessary 

for the formation of the scientific worldview of the future specialist, taking into account the 

increased practical importance of animals in human economic activity. 

The discipline is aimed at introduction with basic biological principles of general 

parasitology, morphology, anatomy, ecology of parasitic animals, the influence of parasites on 

the host organism, the change of basic body functions of the parasitic lifestyle of worms and 

ectoparasites, adaptation of parasite life cycles to host life cycles. 

As a result of studying the discipline «Parasitology», the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic provisions of Parasitology, parasite host 

relationships, features of epizootology and symptoms of invasive diseases in different 

zoogeographic zones; 

2) demonstrate profiling knowledge about the laws of the epizootic process in invasive 

diseases, the classification of parasitic species; 

3) skills of independent search of information on diagnostics of parasitic diseases, the 

basic principles of labor protection and safety of work with biological material; 

4) carrying out medical and preventive measures, the decision of organizational and 

economic issues in disadvantaged invasive diseases; 

5) predict the results of the study and implement control measures, treatment of animals 

with invasive diseases. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
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Зоология, Жеке даму биологиясы 

Зоология, Биология индивидуального развития 

Zoology, Biology of individual development 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Гельминтология 

Гельминтология 

Helminthology 

Мақсаты - гельминттердің морфологиясы, анатомиясы, физиологиясы  және 

биологиясы жөнінде жүйелі білім негізін білім алушыда қалыптастырып, ветеренарлық 

және медициналық  салада маңызды гельминтоздық ауруларды анықтау 

Гельминтология пәнін оқу барысында дамудның негізгі этаптары, гельминттердің 

құрылысы, қызметтері және жалпы белгілері; морфология, физиологиясысы, экология 

және даму циклі, аурудың белгілері, гельминттердің эпизоотологиясы мен 

эпидемиологиясы және негізгі қолданылатын шаралар туралы сұрақтар қарастырылады. 

«Гельминтология» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) гельминттердің морфологиясы, биологиясы және экологиясы туралы іргелі 

кешенді білімді көрсету; 

2) гельминттер мен олардың дернәсілдерінің құрылысын дайын препараттар мен 

схемалық суреттер бойынша ажырату; 

3) соңғы, аралық, қосымша иелерінде гельминттердің даму сатысын анықтау, 

алынған теориялық білім мен практикалық дағдыларды өз зерттеулерінде қолдану; 

4) проблемаларды кешенді көп деңгейлі шешуді жүзеге асыру; 

5) нақты (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) мақсаттар қоюға, нақты тұрақты 

практикалық нәтижелерге қол жеткізуге ұмтылу. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов основополагающих понятий и 

представлений о морфологии, биологии, экологии гельминтов и диагностике 

гельминтозов, имеющих ветеринарно-медицинское значение. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний об 

основополагающих понятиях и представлениях о морфологии, биологии, экологии 

гельминтов и диагностике гельминтозов, имеющих ветеринарно-медицинское значение.   

Дисциплина направлена на изучение этапов развития гельминтологии, морфологии, 

биологии и экологии гельминтов и их личинок, паразитических отношений гельминтов и 

основных характеристик промежуточных, дополнительных и резервуарных хозяев, 

основных методов диагностики гельминтозов, эпизоотологии и эпидемиологии 

гельминтов. 

В результате изучения дисциплины «Гельминтология» обучающийся будет: 

 1) демонстрировать фундаментальные комплексные знания о морфологии, 

биологии и экологии гельминтов; 

2) различать строение гельминтов и их личинок по тотальным препаратам и 

схематическим рисункам; 

3) определять стадии развития гельминтов в окончательном, промежуточном, 

дополнительном хозяине; применять полученные теоретические знания и практические 

навыки в практике собственных исследований; 

4) осуществлять комплексное многоуровневое решение проблем; 

5) ставить конкретные (краткосрочные, долгосрочные) цели, достигать в 

соответствии с целью конкретные устойчивые практические результаты. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the basic 

concepts and ideas of morphology, biology, ecology of helminths and diagnosis of helminthiasis 

having veterinary and medical significance. 
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The discipline is aimed at the study of development stages of helminthology, 

morphology, biology and ecology of helminthes and their larvae, parasitic relations of 

helminthes and the main characteristics of intermediate, additional and reservoir hosts, the main 

methods of diagnosis of helminthosis, epizootology and epidemiology of helminthes. 

As a result of studying the discipline «Helminthology», the student will: 

1) demonstrate fundamental comprehensive knowledge of the morphology, biology and 

ecology of helminths; 

2) to distinguish the structure of helminths and their larvae by total preparations and 

schematic drawings; 

3) determine the stage of development of helminths in the final, intermediate, additional 

host; apply the theoretical knowledge and practical skills in the practice of their own research; 

4) implement complex multi-level problem solving; 

5) set specific (short-term, long-term) goals, achieve specific sustainable practical results 

in accordance with the goal 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Жоғары зоология, Жеке даму биологиясы 

Общая зоология, Биология индивидуального развития 

General zoology, Biology of individual development 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Өсімдіктер интродукциясы 

Интродукция растений  

Introduction of plant 

Мақсаты: құнды өсімдіктердің интродукциясы мен реинтродукциясының 

заңдылықтары, әдістері, интродукциялық болжау, өсімдіктердің интродукциялық және 

карантинінің маңызы туралы білімді қалыптастыру. 

Мазмұны: табиғат флорасы негізінде өсімдіктер интродукциясы, интродукцияның 

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

реинтродукциясы. ауыл шаруашалығындағы интродукция типтері, жаңа мәдени түрлер, 

өсімдіктердің шығу тегінің орталықтары, рекомбинация орталықтары, алуан түрлі 

орталықтардың ерекшеліктері, селекциядағы өсімдіктердің интродукциялау жолдары, 

ағаштектес және дәрілік өсімдіктерді интродукциялау туралы қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) интродукциялау түрлерін, интродукциялау әдістерін, өсімдіктерге-

интродуценттерге қойылатын талаптарды, реинтродукциялау ұғымын, өсімдіктер 

карантині негіздерін сипаттау; 

2) интродуценттер өсімдіктерінің таралу заңдылықтарын бағалау; 

3) өсімдіктер түрі үшін оңтайлы Интродукция шарттарын таңдау; 

4) интродукцияның табыстылығын болжауға, интродукциялық болжам жасауға, 

карантиндік өсімдіктерге қойылатын талаптарды жүргізуге; 

5) өсімдктерді анықтау, реципиент ауданды және Интродукция әдісін таңдау 

дағдыларын меңгеру; 

6) өсімдіктерді интродукциялауға байланысты негізгі объектілер мен процестермен 

жұмыс істеуге;; 

7) ЭЕМ-де есеп жүргізу және жоспарлау. 

8) интродукцияланған түрлерді модельдеу және масштабтау әдістерін таңдау; 

9)далалық және зертханалық эксперименттерді жоспарлау, жүргізу және өңдеу 

әдістерін таңдау. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов правильного подхода к 

постановке и решению проблем в области интродукции и реинтродукции растений, 

направленных на воспроизводство редких и исчезающих растений. 
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Дисциплина направлена на формирование понятий об интродукции растений 

природной флоры, методах интродукции, системно-экологических основах интродукции 

растений, реинтродукции в воспроизводстве редких и исчезающих растений, типах 

интродукции в сельском хозяйстве, общей характеристике карантинных видов растений, 

центрах происхождения культурных растений. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

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

интродуцентам, понятие реинтродукции, основы карантина растений; 

2) оценивать закономерности распространения растений интродуцентов; 

3)   выбирать оптимальные для вида растения условия интродукции; 

4) предсказывать успешность интродукции, проводить интродукционный прогноз, 

требования к карантинным растениям; 

5) проводить и планировать расчет на ЭВМ. 

6) владеть навыками определения растений, выбора района-реципиента и метода 

интродукции; 

7) работать с основными объектами и процессами, связанными с интродукцией 

растений;  

8) выбирать методы моделирования и масштабирования интродуцированных видов; 

9) выбирать методы планирования, проведения и обработки полевых и 

лабораторных экспериментов. 

 

The discipline purpose: the formation of future specialists of the correct approach to the 

formulation and solution of problems in the field of introduction and reintroduction of plants 

aimed at the reproduction of rare and endangered plants. 

The discipline is aimed at formation of concept of plant introduction of natural flora, 

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

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

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

As a result of studying the course the student will: 

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

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

2) to assess the patterns of distribution of introduced plants; 

3) choose the optimal conditions for the plant species introduction; 

4) predict the success of the introduction, carry out the introduction forecast, 

requirements for quarantine plants; 

5) carry out and plan the calculation on a computer. 

6) have the skills to identify plants, select the recipient area and the method of 

introduction; 

7) work with the main objects and processes associated with the introduction of plants;  

8) choose methods for modeling and scaling introduced species; 

9) choose methods for planning, conducting and processing field and laboratory 

experiments. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Өсімдіктер биотехнологиясы  

Ботаника, Биотехнология растений  

Botany, Plant Biotechnology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Гидроботаника 

Гидроботаника 

Hydrobotanics 
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Мақсаты – болашақ мамандардың гидробионттардың әртүрлілігін және оларды 

зерттеу әдістерін зерделеуге, су айдындары мен су ағындарының өсу мәселелерін қоюға 

және шешуге дұрыс көзқарасты қалыптастыру. 

Пән су қоймалары мен ағынды суларда өсімдіктердің дамуын зерттейтің 

гидроботаника ғылымы реттінде су өсімдіктерінің таксономиялық және 

синтаксономиялық алуантүрлілігін, су макрофиттерінің морфологиясын, физиологиясын, 

биологиясын және экологиясын, су өсімдіктерінің табиғи экосистемадағы және адам 

өміріндегі маңызын қарастырады. 

«Гидроботаника» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) жағалау-су өсімдіктерін жіктеу принциптері, олардың экологиялық топтары, 

бейімделу белгілері кешені, анатомо-морфологиялық ерекшеліктері және өсімдіктердің 

су ортасында таралуы туралы іргелі білімді көрсету;  

2) жаңа міндеттерді қою және шешу үшін кәсіби қызмет саласындағы іргелі 

биологиялық көріністерді пайдалануға дайындық;  

3) қазіргі заманғы аппаратура мен есептеу құралдарын пайдалана отырып, нақты 

міндеттерді шешу кезінде далалық, зертханалық биологиялық зерттеулерді орындау, 

жұмыс сапасы мен нәтижелердің ғылыми шынайылығы үшін жауапты болу, қолда бар 

ақпаратты талдау, іргелі мәселелерді анықтау, міндет қою және далалық, зертханалық 

биологиялық зерттеулерді орындау. ; 

4) ғылыми және өндірістік технологиялық қызметте бағыттылықты айқындайтын 

пәндердің (модульдердің) іргелі және қолданбалы бөлімдерін білуді шығармашылықпен 

пайдалану қабілеті; 

5) жағалаудағы су өсімдіктерінің биомассасы мен өнімділігін сипаттау, карталау, 

анықтау, абиотикалық факторлардың күрделі кешенінде бағдарлау,; 

6) өсімдіктердің тіршілік ету ортасының ерекше факторларына морфоанатомиялық 

бейімделуінің ерекшеліктерін тану. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов правильного подхода к 

изучению разнообразия гидробионтов и методов их изучения, постановке и решению 

проблем зарастания водоемов и водотоков. 

Дисциплина рассматривает гидроботанику как науку о процессах зарастания 

водоемов и водотоков, направленную на изучение таксономического и 

синтаксономического разнообразия растительного покрова, морфологии, физиологии, 

биологии и экологии водных макрофитов, роли водных растений в природных 

экосистемах и жизни человека. 

В результате изучения дисциплины «Гидроботаника» обучающийся будет: 

1) демонстрировать фундаментальные знания о принципах классификации 

прибрежно-водных растений, их экологических группах, комплексе адаптационных 

признаков, анатомо-морфологических особенностях и распределении растений в водной 

среде;  

2) готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;  

3) анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, 

ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

4) способность творчески использовать в научной и производственно 

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность; 

5) описывать, картировать, определять биомассу и продуктивность прибрежно-

водных растений, ориентироваться в сложном комплексе абиотических факторов,; 

6) распознавать особенности морфоанатомической адаптации растений к 

специфическим факторам среды обитания. 
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The discipline purpose: the formation of future specialists of the correct approach to 

studying the diversity of aquatic organisms and methods for their study, formulation and 

solution of the problems of overgrowing of water bodies and watercourses. 

The discipline considers hydrobotany as the science about processes of overgrowing of 

ponds and streams, which is aimed at the study of taxonomical and syntaxonomic diversity of 

plant cover, morphology, physiology, biology and ecology of aquatic macrophytes, the role of 

aquatic plants in natural ecosystems and human life. 

As a result of studying the discipline «Hydrobotanics», the student will: 

1) demonstrate fundamental knowledge of the principles of classification of coastal 

aquatic plants, their ecological groups, complex of adaptation features, anatomical and 

morphological features and distribution of plants in the aquatic environment;  

2) willingness to use fundamental biological concepts in the field of professional activity 

for setting and solving new problems;  

3) analyze the available information, identify fundamental problems, set a task and 

perform field, laboratory biological research in solving specific problems with the use of 

modern equipment and computing facilities, be responsible for the quality of work and scientific 

reliability of the results; 

4) the ability to creatively use the knowledge of fundamental and applied sections of 

disciplines (modules) that determine the direction in scientific and technological activities; 

5) describe, map, determine biomass and productivity of coastal aquatic plants, navigate 

the complex complex of abiotic factors,; 

6) recognize the features of morphoanatomic adaptation of plants to specific 

environmental factors. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Өсімдіктер биотехнологиясы  

Ботаника, Биотехнология растений  

Botany, Plant Biotechnology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Қорықтану 

Заповедное дело 

Nature reserving 

Мақсаты – болашақ мамандардың табиғат пайдалануды аумақтық шектеу 

жүйесінің көмегімен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда (ЕҚТА) қорық ісі, сирек 

кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлар түрлерін қорғау 

мәселелерін қоюға және шешуге дұрыс көзқарасты қалыптастыру. 

Пән биологиялық алуантүрлілікті, тірі және өлі табиғат қорларын 

сақтаудақорықтардың маңызын, қорықтану ісінің арнайылығы мен көп қырлылығын, 

қорықтық аймақтардың мәні мен атқаратын қызметін,қ орықтарда және басқа қорғауға 

алынған аймақтардатабиғат қорғау мәселелерінің заңдыаспектілерін қарастырады. 

«Қорықтану» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) жалпы экологияның, геоэкологияның, әлеуметтік экологияның, қоршаған ортаны 

қорғаудың теориялық негіздері, табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың 

құқықтық негіздері туралы базалық жалпы кәсіптік (жалпы экологиялық) түсініктерді 

көрсету; 

2) табиғатты пайдаланудың, табиғат пайдалану экономикасының, тұрақты дамудың 

іргелі біліміне негізделе отырып, әртүрлі күтпеген жағдайларда сыни ойлауды меңгеру; 

3) қорық ісінің принциптері мен басымдықтарына негізделе отырып, қоршаған 

ортаға әсерді бағалау, зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; 

4) алынған биологиялық ақпаратты талдау және синтездеу; 

5) нативтік жағдайларда, сондай-ақ коллекциялық үлгілер бойынша өсімдіктерді  

және жануарларды түрлік сәйкестендіру дағдыларын анықтау; 
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6) қорық ісін ұйымдастыру қажеттілігін және дамыту перспективасын негіздеу. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов правильного подхода к 

постановке и решению проблем заповедного дела, охраны редких и исчезающих видов 

растений и животных в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) с помощью 

системы территориальных ограничений природопользования. 

Дисциплина формирует представление о роли заповедников в сохранении 

биоразнообразия, живой и неживой природе, специфичности и многоплановости 

заповедного дела, сущности и функциях заповедных территорий, законодательных и 

правовых аспектах природопользования в пределах заповедных и других охраняемых 

территорий. 

В результате изучения дисциплины «Заповедное дело» обучающийся будет: 

1) демонстрировать базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, социальной 

экологии, охраны окружающей среды, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; 

2) владеть критческим мышлением в различных непредвиденных объстоятельствах, 

основываясь на фундаментальные знания природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития; 

3) оценивать воздействия на окружающую среду, основываясь на принципы и 

приоритеты заповедного дела организовать исследовательские работы; 

4) анализировать и синтезировать получаемые биологические информации; 

5) демонстрировать навыки видовой идентификации растений и животных в 

нативных условиях, а также по коллекционным образцам; 

6) обосновывать необходимость организации и перспективы развития заповедного 

дела. 

 

The discipline purpose: the formation of future specialists of the correct approach to the 

formulation and solution of problems of conservation, the protection of rare and endangered 

species of plants and animals in specially protected natural areas (SPNA) using the system of 

territorial restrictions of nature management. 

The discipline forms concept about role of nature reserves in the conservation of 

biodiversity, animate and inanimate nature, specificity and diversity of nature reserving, the 

essence and functions of reserved areas, legislative and legal aspects of environmental 

management within the protected and other protected areas. 

As a result of studying the discipline «Nature reserving», the student will: 

1) demonstrate basic General professional (General ecological) ideas about the theoretical 

foundations of General ecology, Geoecology, social ecology, environmental protection, legal 

foundations of nature management and environmental protection; 

2) possess critical thinking in a variety of contingencies, based on fundamental 

knowledge of environmental management, environmental Economics, sustainable development; 

3) to assess the impact on the environment, based on the principles and priorities of the 

reserve to organize research; 

4) analyze and synthesize the obtained biological information; 

5) demonstrate the skills of species identification of plants and animals in native 

conditions, as well as on collection samples; 

6) to justify the need for the organization and prospects of development of conservation.. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Өсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Экология растений и животных 

Ecology of plants and animals 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 
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Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар 

Особо охраняемые природные территории 

Protected areas 

Мақсаты – болашақ мамандардың табиғат пайдалануды аумақтық шектеу 

жүйесінің көмегімен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ЕҚТА) желісін ұйымдастыру 

және жұмыс істеу саласындағы проблемаларды қоюға және шешуге дұрыс көзқарасты 

қалыптастыру. 

Пән ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың қазіргі заманғы тұжырымдамасының 

тағайындау жүйесін, ерекше қорғалатын табиғи аймақтарының желісін, ерекше 

қорғалатын табиғи аймақтарының әртүрлі деңгейдегі сипаттамасын, сирек кездесетін 

өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, олардың ареалын, тіршілік ету ортасын, өмір сүру 

жағдайларын анықтау және оларды қорғау шараларын ұйымдастырутуралы сұрақтарды 

қамтиды. 

«Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) жалпы экологияның, геоэкологияның, әлеуметтік экологияның, қоршаған ортаны 

қорғаудың теориялық негіздері, табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың 

құқықтық негіздері туралы базалық жалпы кәсіптік (жалпы экологиялық) түсініктерді 

көрсету; 

2) табиғатты пайдаланудың, табиғатты пайдалану экономикасының, тұрақты 

дамудың іргелі біліміне негізделе отырып, әртүрлі күтпеген жағдайларда сыни ойлауды 

меңгеру; 

3) Ерекше қорғалатын аумақтың қағидаттары мен басымдықтарына негізделе 

отырып, қоршаған ортаға әсерді бағалау және организмдерді зерттеу бойынша зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

4) алынған биологиялық ақпаратты, негізгі Жергілікті, өңірлік экологиялық 

проблемаларды талдау және синтездеу және экожүйелердің құрылымы мен 

функциясының бұзылуын жою жөніндегі ұтымды шаралар 

 5) өсімдіктер мен жануарларды түрлік сәйкестендіру дағдыларын нативтік 

жағдайларда, сондай-ақ коллекциялық үлгілер бойынша анықтау; 

6) қорық ісін ұйымдастыру қажеттілігін және дамыту перспективасын негіздеу. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов правильного подхода к 

постановке и решению проблем в области организации и функционирования сети особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) с помощью системы территориальных 

ограничений природопользования.  

Дисциплина рассматривает определение современной концепции назначения 

системы особо охраняемых природных территорий, многообразие категорий и видов 

особо охраняемых природных территорий, характеристику особо охраняемых природных 

территорий разного уровня, действующих в Республике Казахстан, редкие представители 

растительного и животного мира, их ареал, места обитания, образ жизни, численность и 

меры охраны. 

В результате изучения дисциплины «Особо охраняемые природные территории» 

обучающийся будет: 

В результате изучения дисциплины «Заповедное дело» обучающийся будет: 

1) демонстрировать базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, социальной 

экологии, охраны окружающей среды, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; 

2) владеть критческим мышлением в различных непредвиденных объстоятельствах, 

основываясь на фундаментальные знания природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития; 

3) оценивать воздействия на окружающую среду, основываясь на принципы и 

приоритеты особо охраняемых территории и организовать исследовательские работы по 

изучению организмов; 
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4) анализировать и синтезировать получаемые биологические информации, 

основные локальные, региональные экологические проблемы и рациональные меры по 

устранению нарушений структуры и функции экосистем 

 5) демонстрировать навыки видовой идентификации растений и животных в 

нативных условиях, а также по коллекционным образцам; 

6) обосновывать необходимость организации и перспективы развития заповедного 

дела. 

 

The discipline purpose: the formation of future specialists of the correct approach to the 

formulation and solution of problems in the field of organization and functioning of the network 

of specially protected natural areas (SPNA) using the system of territorial restrictions of nature 

management. 

The discipline considers definition of modern concept of system appointment of 

especially protected natural areas, categories and types variety of protected areas, characteristics 

of especially protected natural areas of different levels operating in the Republic of Kazakhstan, 

rare representatives of flora and fauna, their habitat, lifestyle, number and protection measures. 

As a result of studying the discipline «Protected areas», the student will: 

1) demonstrate basic General professional (General ecological) ideas about the theoretical 

foundations of General ecology, Geoecology, social ecology, environmental protection, legal 

foundations of nature management and environmental protection; 

2) possess critical thinking in a variety of unforeseen circumstances, based on 

fundamental knowledge of environmental management, environmental Economics, sustainable 

development; 

3) assess environmental impacts based on the principles and priorities of specially 

protected areas and organize research work on the study of organisms; 

4) analyze and synthesize the obtained biological information, the main local, regional 

environmental problems and rational measures to eliminate violations of the structure and 

function of ecosystems 

 5) demonstrate skills of species identification of plants and animals in native conditions, 

as well as on collection samples; 

6) to substantiate the need for organization and prospects of development of the reserve 

business. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Гидробиология және гидроэкология 

Гидробиология и гидроэкология 

Hydrobiology and hydroecology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен 

Прикладная биология с основами почвоведения 

Applied biology with the basics of soil science  

Мақсаты - топырақтың биологиялық, химиялық, физикалық қасиеттерін,топырақ  

биотасын, топырақтың микроб жүйесін, функциясының негізгі заңдылықтарын меңгеру. 

Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен ғылым ретінде қалыптасуын, 

топырақ биотасы және оны сипаттамасын, топырақтың микроб жүйесі функциясының 

негізгі заңдылықтарын, топырақ эксплуатация жағдайында немесе антропогендік әсер 

нәтижесінде табиғи ортаның бұзылуынан топырақ жамылғысы жағдайының бағасын 

қарастырады. 

«Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен» пәнін оқу барысында білім 

алушы: 
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1) Топырақтың түзілу факторлары мен негізгі процестерін, топырақтың 

құрылымын, құрамы мен қасиеттерін, олардың географиялық таралу заңдылықтарын, 

топырақтың экологиялық функцияларын, топырақты тозудан қорғауды талдау; 

2) топырақтың морфологиялық белгілерін тану және сипаттау; 

3) гидрологиялық топырақ процестерін моделдеу және болжау; 

4) табиғатты сақтауға және адам құқықтары мен денсаулығын қорғауға нақты 

құндылық бағдарын талдау: 

5) экологиялық сауаттылықты көрсету және өмірлік жағдайда биология 

саласындағы базалық білімді пайдалану; 

6) әлеуметтік маңыздылығын түсіну және өзінің кәсіби қызметінің салдарын 

болжау, өз шешімдері үшін жауапкершілік алу. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах прикладной биологии и почвоведения, необходимых при изучении 

почвенной биоты, основных закономерностей функционирования микробной системы 

почв, методах исследования почвенной биоты, оценке состояния почвенного покрова в 

условиях эксплуатации почв или при нарушении природной среды в результате 

антропогенных воздействий. 

Дисциплина формирует знания о биологии почв как о науке, почвенной биоте и ее 

характеристике, основных закономерностях функционирования микробной системы 

почв, методах исследования почвенной биоты, оценке состояния почвенного покрова в 

условиях эксплуатации почв или при нарушении природной среды в результате 

антропогенных воздействий. 

В результате изучения дисциплины «Прикладная биология с основами 

почвоведения» обучающийся будет: 

1) анализировать факторы и основные процессы почвообразования, строение, 

состав и свойства почв, закономерности их географического распространения, 

экологические функции почвы, защиту почв от деградации; 

2) распознавать и описывать морфологические признаки почв; 

3) моделировать и прогнозировать гидрологических почвенных процессов; 

4) анализировать четкую ценностную ориентацию на сохранение природы и охрану 

прав и здоровья человека: 

5) проявить экологическую грамотность и использовать базовые знания в области 

биологии в жизненных ситуациях; 

6) понимать социальную значимость и прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of applied biology and soil science, necessary for studying soil biota, the 

basic laws of functioning of the soils’ microbial system, research methods of soil biota, 

assessment of the state of soil cover in soil conditions or in violation of the natural environment 

as a result of anthropogenic influences. 

The discipline forms knowledge about soil biology as the science, soil biota and its 

characteristics, basic laws of functioning of the soil microbial system, research methods of soil 

biota, assessment of soil cover in conditions of soil exploitation or in violation of the natural 

environment because of anthropogenic impacts. 

As a result of studying the discipline «Applied biology with the basics of soil science», 

the student will: 

1) to analyze the factors and main processes of soil formation, structure, composition and 

properties of soils, patterns of their geographical distribution, ecological functions of soil, soil 

protection from degradation; 

2) recognize and describe soil morphological features; 

3) simulate and predict hydrological soil processes; 

4) analyze a clear value orientation on nature conservation and protection of human rights 

and health: 
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5) demonstrate environmental literacy and use basic knowledge in biology in life 

situations; 

6) understand the social significance and predict the consequences of their professional 

activities, be responsible for their decisions. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Микробиология (ағылшын тілінде), Генетика селекция негіздерімен 

Микробиология (на англ.языке), Генетика с основами селекции 

Microbiology (in English language), Genetics with breeding basics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Балықтарды қолдан өсіру 

Искусственное воспроизводство рыб 

Artificial reproduction of fishes 

Мақсаты – болашақ мамандардың балықтардың бағалы кәсіпшілік түрлерінің 

қазіргі қорын сақтау және өсімін молайтуды дамыту үшін балықтардың жасанды өсімін 

молайту проблемаларын  шешуге дұрыс көзқарасты қалыптастыру. 

Құнды кәсіпшілік балықты қолдан жасанды өсірудің қазіргі жағдайы және даму 

перспективасы, құнды кәсіпшілік балықты қолдан жасанды өсірудің отандық, шетелдік 

тәжірибесінің ғылыми жетістіктері, бағалы өтпелі, жартылай өтпелі және туводтық 

балықтарды биотехнологиялық жолмен өсіру мәселелері қарастырылады. 

«Балықтарды қолдан өсіру» пәнін оқу барысында білім алушы: 

1) балықтардың жасанды өсімін молайту, көлдер мен су қоймаларын балық 

шаруашылығы мақсаттарында пайдалану туралы кешенді іргелі білімдерді көрсету; 

2) балықтарды жасанды өсірудің қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын 

талдау; 

3) елдің ішкі су айдындарында бағалы балық түрлерін жасанды жолмен өсірудің 

негізгі проблемалары мен мәнін ұсынуға міндетті. 

4) балық ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану үшін, сондай-ақ олардың 

өсімін молайту, тауарлық және сәндік өсіру, әр түрлі экологиялық жағдайларда 

жерсіндіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру үшін зерттеулер жоспарлауға және 

жүргізуге міндетті. 

5) балық шабақтарын өсірудің барлық кезеңдерінде өнімді есептей отырып, өтпелі, 

жартылай өтпе және туводты балықтарды өсірудің биотехнологиялық әдістемесін ұсыну. 

6) балық өсіру зауыттарында және уылдырық шашу-өсіру шаруашылықтарында 

балықтарды жасанды өсірудің негізгі процестері туралы өз көзқарасын білдіру 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов правильного подхода к 

постановке и решению проблем искусственного воспроизводства рыб для дальнейшего 

сохранения современного состояния и развития воспроизводства ценных промысловых 

видов рыб. 

Дисциплина направлена на изучение современного состояния искусственного 

воспроизводства ценных промысловых видов рыб и перспектив их развития, достижений 

науки и техники передового, отечественного и зарубежного опыта в биотехнологии 

искусственного воспроизводства ценных промысловых рыб, биотехнологии 

искусственного воспроизводства ценных проходных, полупроходных и туводных рыб. 

В результате изучения дисциплины «Искусственное воспроизводство рыб» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать комплексное фундаментальное знание об искусственном 

воспроизводстве рыб,  использовании озер и водохранилищ в рыбохозяйственных целях; 

2) анализировать современное состояние и перспективы развития искусственного 

воспроизводства рыб; 
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3) представлять основные проблемы и значение искусственного воспроизводства 

ценных видов рыб во внутренних водоемах страны. 

4) планировать и проводить исследования для сохранения и рационального 

использования рыбных ресурсов, а также для организации работ по их воспроизводству, 

товарному и декоративному разведению, акклиматизации в разных экологических 

условиях. 

5) рекомендавать  биотехнологическую методику разведения проходных, 

полупроходных и туводных рыб, с расчетами продукции на всех этапах разведения 

молоди рыб. 

6) представлять свои точка зрения об основных процессах искусственного 

воспроизводства рыб в рыбоводных заводах и нерестово-выростных хозяйствах. 

 

The discipline purpose: the formation of future specialists of the correct approach to the 

formulation and solution of problems of fish artificial reproduction for the further preservation 

of current state and development of reproduction of valuable commercial fish species. 

The discipline is aimed at the study of current state of artificial reproduction of valuable 

commercial fish species and prospects for their development, science achievements and 

technology advanced domestic and foreign experience in biotechnology of artificial 

reproduction of valuable commercial fish, biotechnology of artificial reproduction of valuable 

anadromous, semi-anadromous fish. 

As a result of studying the discipline «Artificial reproduction of fishes», the student will: 

1) demonstrate comprehensive fundamental knowledge of artificial fish reproduction, use 

of lakes and reservoirs for fishery purposes; 

2) analyze the current state and prospects for the development of artificial fish 

reproduction; 

3) to present the main problems and importance of artificial reproduction of valuable fish 

species in the inland waters of the country. 

4) plan and conduct research for conservation and rational use of fish resources, as well 

as for the organization of works on their reproduction, commercial and decorative breeding, 

acclimatization in different environmental conditions. 

5) to recommend biotechnological methods of breeding of passing, semi-passing and 

aquatic fish, with calculations of production at all stages of breeding of juvenile fish. 

6) present their views on the main processes of artificial reproduction of fish in hatcheries 

and spawning farms 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Микробиология (ағылшын тілінде), Генетика селекция негіздерімен 

Микробиология (на англ.языке), Генетика с основами селекции 

Microbiology (in English language), Genetics with breeding basics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 
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Этология 

Этология 

Ethology 

Курстың мақсаты - жануарлардың негізгі жүйелі топтарының мінез - құлықтық 

бейімделуі, олардың сан алуандығы, шығу тегі және онто-және филогенездегі дамуы 

кезінде қажетті этологияның маңызды аспектілері туралы білім беру жүйесін 

қалыптастыру. 

Мазмұны: пән жануарлардың мінез-құлқының заңдылықтары, жануарлар 

деңгейіндегі психикалық шағылысудың пайда болуы, заңдылықтары және эволюциясы 

туралы түсініктерді қалыптастыруға, жануарлардың функционалдық жағдайының (ұйқы, 

сергектік, тыныштық, белсенділік, ойын, қозғалу (локомоция), тамақтану, қорғау және 

шабуыл) көмегімен мінез-құлықты талдауға, жануарлардың территориялық және топтық 

мінез-құлқын зерделеуге бағытталған. 

"Этология" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жануарлардың мінез-құлқы бойынша деректерді этикалық көзқарас тұрғысынан 

талдау;  

2) ағзалардың әртүрлі таксономиялық топтарының мінез-құлық формалары 

арасындағы туыстықты анықтау бойынша білімдерін көрсету;  

3) этология мәселелері бойынша пікір қалыптастыру;  

4) этология саласында нақты зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдістерін 

қолдану;  

5) психологиялық және педагогикалық проблемаларды, сондай-ақ танымдық және 

ағартушылық міндеттерді шешу, қоғамның биологиялық-экологиялық сауаттылық 

деңгейін арттыру үшін этика саласындағы білімді пайдалану; 

6) мінез-құлықты зерделеуге этикалық тәсілдің ерекшеліктерін, этологияның негізгі 

ұғымдары мен әдістерін, мінез-құлықтың негізгі категориялары мен түрлерін, 

онтогенездегі қалыптасу ерекшеліктерін түсіну. 

 

Цель курса - формирование у обучающихся системы знаний о наиболее важных 

аспектах этологии, необходимых при изучении родственных связей и форм поведения 

основных систематических групп животных, поведенческих адаптаций организмов, их 

разнообразия, происхождения и развития в онто- и филогенезе. 

Содержание: дисциплина направлена на формирование представления о законах 

поведения животных, о проявлениях, закономерностях и эволюции психического 

отражения на уровне животного, анализе поведения с помощью функциональных 

состояний животных (сон, бодрствование, покой, активность, игра, передвижение 

(локомоция), питание, защита и нападение), изучении территориального и группового 

поведения животных. 

В результате изучения дисциплины «Этология» обучающийся будет: 

1) анализировать данные по поведению животных с позиций этологического 

подхода;  

2) демострировать знания в выявлении родственных связей между формами 

поведения разных таксономических групп организмов;  

3) формировать суждения по проблемам этологии;  

4) применять методы организации и проведения конкретных исследований в сфере 

этологии;  

5) использовать знания из области этологии для решения психологических и 

педагогических проблем, а также познавательных и просветительских задач, повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества; 

6) понимать особенности этологического подхода к изучению поведения, основные 

понятия и методы этологии, основные категории и формы поведения, особенности его 

становления в онтогенезе. 

 

The purpose of the course - the formation of students ' knowledge about the most 

important aspects of ethology, necessary in the study of relationships and behaviors of the main 
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systematic groups of animals, behavioral adaptations of organisms, their diversity, origin and 

development in ontogeny and phylogenesis. 

Content: the discipline is aimed at the formation of ideas about the laws of animal 

behavior, the manifestations, patterns and evolution of mental reflection at the animal level, the 

analysis of behavior using the functional States of animals (sleep, wakefulness, rest, activity, 

play, movement (locomotion), nutrition, defense and attack), the study of territorial and group 

behavior of animals. 

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

1) analyze data on animal behavior from the standpoint of ethological approach;  

2) to demonstrate knowledge in revealing kinship between the forms of behavior of 

different taxonomic groups of organisms;  

3) to form judgments on the problems of ethology;  

4) apply methods of organizing and conducting specific research in the field of ethology;  

5) to use knowledge from the field of ethology to solve psychological and pedagogical 

problems, as well as cognitive and educational tasks, to increase the level of biological and 

environmental literacy of society; 

6) understand the features of the ethological approach to the study of behavior, the basic 

concepts and methods of ethology, the main categories and forms of behavior, especially its 

formation in ontogenesis 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Генетика селекция негіздерімен, Эволюциялық ілім  

Генетика с основами селекции, Эволюционное учение  

Genetics with breeding basics, Evolution studies  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Популяциялық экология 

Популяционная экология 

Population ecology 

Курстың мақсаты - білім алушыларда популяциялық-түрлік деңгейдің 

ұйымдастырылған жүйелері туралы теориялық білім жүйесін қалыптастыру, 

популяциялардың құрылымы мен динамикасын талдаудың негізгі әдістері туралы түсінік, 

популяцияларды басқару негіздері бойынша тәжірибелік дағды мен құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Мазмұны: Пән қазіргі заманғы популяциялық экология туралы және экожүйелердің 

тұрақтылығы үшін биологиялық әртүрліліктің маңыздылығы туралы; популяцияның 

динамикасы, оның факторлары мен түрлердің өмірлік стратегиясы туралы; сандық 

популяциялық экологияда қолданылатын әдістер мен әдістермен жұмыс істеу дағдылары 

және популяциялық процестерді моделдеу туралы түсініктерді қалыптастырады. 

"Популяциялық экология" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тірі организмдер популяцияларының өзара және экологиялық ортамен өзара 

қарым-қатынасының заңдылықтарын түсіну; 

2) "популяция" ұғымын анықтаудың әртүрлі тәсілдерін көрсету; 

3) популяциялардың жыныстық және жас құрылымын талдау және сипаттау; 

4) популяциялардың кеңістіктік құрылымының сипатын анықтауда білімді 

пайдалану; 

5) популяциялық өзара іс-қимылдың негізгі түрлерін тану. 

 

Цель курса - формирование у обучающихся системы теоретических знаний о 

надорганизменных системах популяционно-видового уровня, представлений об основных 

методах анализа структуры и динамики популяций, практических умений и компетенций 

по основам управления популяциями. 
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Содержание: дисциплина формирует представление о современной популяционной 

экологии и о важности биологического разнообразия для устойчивости экосистем; о 

динамике популяций, регулирующих ее факторах и жизненных стратегиях видов; о 

навыках работы со способами и методами, практикуемыми в количественной 

популяционной экологии и моделировании популяционных процессов. 

В результате изучения дисциплины «Популяционная экология» обучающийся 

будет: 

1) понимать о закономерностях взаимоотношений популяций живых организмов 

между собой и с экологической средой; 

2) демонстрировать разные подходы к определению понятия «популяция»; 

3) анализировать и описывать половую и возрастную структуру популяций; 

4) использовать знания в определении характера пространственной структуры 

популяций; 

5) распознавать основные типы межпопуляционных взаимодействий. 

 

The purpose of the course - the formation of students ' system of theoretical knowledge 

about the supra-systems of population and species level, ideas about the basic methods of 

analysis of the structure and dynamics of populations, practical skills and competencies on the 

basics of population management. 

Content: the discipline forms an idea of modern population ecology and the importance of 

biological diversity for ecosystem stability; population dynamics, regulating its factors and life 

strategies of species; skills of working with methods and techniques practiced in quantitative 

population ecology and modeling of population processes. 

As a result of studying the discipline "Population ecology" the student will: 

1) understand the regularities of the relationship of populations of living organisms 

among themselves and with the environment; 

2) demonstrate different approaches to the definition of " population»; 

3) analyze and describe the sex and age structure of populations; 

4) use knowledge in determining the nature of the spatial structure of populations; 

5) recognize the main types of inter-population interactions. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Генетика селекция негіздерімен, Эволюциялық ілім  

Генетика с основами селекции, Эволюционное учение  

Genetics with breeding basics, Evolution studies  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Фитопатология және өсімдіктерді қорғау 

Фитопатология и защита растений 

Phytopathology and plant protection 

Курстың мақсаты - білім алушыларда өсімдіктер ауруларын тудыратын ағзаларды 

зерттеу кезінде қажетті фитопатологияның аса маңызды аспектілері, аурулардың жүру 

ерекшеліктері, қоздырғыштармен күресу әдістері, өсімдіктерді емдеу және патологиялық 

жағдайлардың алдын алу туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: пән өсімдіктердің фитопатологиялық күйін қоздырғыштардың 

анатомиясы, физиологиясы және морфологиясы ерекшеліктерін, сондай-ақ олардың 

түрлік құрамын, патогенді организмдерден туындайтын және өсімдіктердің 

зақымдануына әкелетін ауруларды, өсімдіктер ауруларын қоздырғыштармен күресу және 

өсімдіктерді жұқтырудан қорғау әдістерін зерттеуге бағытталған. 

"Фитопатология және өсімдіктерді қорғау" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) фитопатологияның негізгі ұғымдарын, сұрақтары мен мәселелерін, өсімдіктерді 

қорғау құралдары мен әдістерін талдау;  

2) ботаника саласындағы нақты міндеттерді шешу үшін алған білімдерін көрсету; 
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3) өсімдіктер мен өсімдік қауымдастықтарын зерттеудің фитопатологиялық 

әдістерінің теориялық негіздері мен алуан түрлілігін түсіну; 

4) биологиялық объектілер мен гомеостатикалық реттеу механизмдерін 

құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру принциптерін жалпылау және 

өсімдіктердің жай-күйін талдау мен бағалаудың негізгі физиологиялық әдістерін қолдану; 

5) далалық және зертханалық жағдайларда патологиялы0 объектілермен жұмыстың 

заманауи эксперименттік әдістерін, қазіргі заманғы аппаратурамен жұмыс істеу 

дағдыларын қолдану. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах фитопатологии, необходимых при изучении  организмов, вызывающих 

заболевания растений, особенностях протекания заболеваний, методах борьбы с 

возбудителями, лечении растений и профилактики патологических состояний. 

Дисциплина направлена на изучение особенностей анатомии, физиологии и 

морфологии возбудителей фитопатологических состояний растений, а также их видового 

состава, заболеваний, вызываемых патогенными организмами и приводящих к 

поражению растений, методов борьбы с возбудителями заболеваний растений и защиты 

растений от заражения. 

В результате изучения дисциплины «Фитопатология и защита растений» 

обучающийся будет: 

1) анализировать основные понятия, вопросы и проблемы фитопатологии, средства 

и методы защиты растений;  

2) демонстрировать полученные знания для решения конкретных задач в области 

ботаники; 

3) понимать теоретические основы и многообразие фитопатологических методов 

изучения растений и растительных сообществ; 

4) обобщать  знание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции и  применять 

основные физиологические методы анализа и оценки состояния растений; 

5) применять  современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой. 

 

The discipline purpose: the formation of students' knowledge system about the most 

important aspects of phytopathology, necessary in the study of organisms that cause plant 

diseases, features of disease, methods of controlling pathogens, plant treatment and prevention 

of pathological conditions. 

The discipline is aimed at the study of features of anatomy, physiology and morphology 

of pathogens of plant phytopathological conditions, as well as their species composition, 

diseases caused by pathogens and leading to the defeat of plants, control methods of plant 

diseases pathogens, and plant protection of from infection. 

As a result of studying the discipline «Phytopathology and plant protection», the student 

will: 

1) analyze the basic concepts, issues and problems of Phytopathology, means and 

methods of plant protection;  

2) demonstrate the acquired knowledge to solve specific problems in the field of botany; 

3) understand the theoretical basis and variety of phytopathological methods of studying 

plants and plant communities; 

4) to generalize the knowledge of the principles of structural and functional organization 

of biological objects and mechanisms of homeostatic regulation and to apply the basic 

physiological methods of analysis and evaluation of plants; 

5) to apply modern experimental methods of work with biological objects in field and 

laboratory conditions, skills of work with modern equipment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Микробиология (ағылшын тілінде), Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы 

Микробиология (на англ.языке), Физиология и биохимия растений 
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Microbiology (in English language), Physiology and biochemistry of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Ихтиология және ихтиопатология 

Ихтиология и ихтиопатология 

Aquaticscience and ichthyopathology 

Курстың мақсаты - балықтың ауруларын тудыратын ағзаларды зерттеу кезінде 

қажетті ихтиология мен ихтиопатологияның маңызды аспектілері, аурудың өту 

ерекшеліктері, қоздырғыштармен күресу әдістері, балықтарды емдеу және патологиялық 

жағдайлардың алдын алу. 

Мазмұны: пән ихтиофаунаның шығу тарихын, олардың биологиясын, әр түрлі 

балықтардың бейімделу ерекшеліктерін, әлемдік мұхиттың ихтиофаунасының 

әртүрлілігін, ихтиопатологияның негізгі бөлімдерін және қазіргі жағдайын, түрлік 

тиістілігін, жасын, жынысын, адам тамақтануындағы балықтардың маңызын, адам және 

жануарлар гельминтозының қоздырғыштарын тасымалдаушылардың балық ауруларының 

алдын алу және терапиясын оқытады. 

"Ихтиология және ихтиопатология" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) балық ауруларының алдын алу бойынша тиімді шешімдер қабылдау; 

2) су айдындарындағы экологиялық және эпизоотиялық жағдайды бағалау 

мақсатында ихтиопатологиялық әдістерді қолдану; 

3) әртүрлі этиологиядағы балық ауруларын диагностикалау әдістерін көрсету;  

4) ихтиофауна эволюциясының негізгі бағыттары мен филогенетикалық 

байланыстарын талдау; 

5) медицинада, ветеринарияда, ауыл шаруашылығында, өнеркәсіптің түрлі 

салаларында ихтиопатологияның халық шаруашылығындағы маңызын ихтиологиялық 

зерттеулер нәтижесінде білімді пайдалану. 

 

Цель курса - формирование у обучающихся системы знаний о наиболее важных 

аспектах ихтиологии и ихтиопатологии, необходимых при изучении  организмов, 

вызывающих заболевания рыб, особенностях протекания заболеваний, методах борьбы с 

возбудителями, лечении рыб и профилактики патологических состояний.  

Содержание: дисциплина изучает историю происхождения ихтиофауны, их 

биологию, адаптационные особенности различных видов рыб, разнообразие ихтиофауны 

мирового океана, основные разделы ихтиопатологии и современное состояние, видовую 

принадлежность, возраст, пол, значение рыб в питании человека, профилактику и 

терапию болезней рыб, рыб переносчиков возбудителей гельминтозов человека и 

животных. 

В результате изучения дисциплины «Ихтиология и ихтиопатология» обучающийся 

будет: 

1) принимать эффективные решения по профилактике заболеваний рыб; 

2) применять ихтиопатологические методы с целью оценки экологической и 

эпизоотической ситуации в водоемах; 

3) демонстрировать методы диагностики заболеваний рыб различной этиологии;  

4) анализировать филогенетические связи и главнейшие направления эволюции 

ихтиофауны; 

5) использовать знания в результате ихтиологических исследований в медицине, 

ветеринарии, сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, значение 

ихтиопатологии в народном хозяйстве. 

 

The purpose of the course - the formation of students ' knowledge of the most important 

aspects of ichthyology and ichthyopathology, necessary in the study of organisms that cause 
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fish diseases, the features of the course of diseases, methods of combating pathogens, treatment 

of fish and prevention of pathological conditions. 

Contents: the discipline studies the history of the origin of ichthyofauna, their biology, 

adaptive features of different species of fish, the diversity of the ichthyofauna of the world 

ocean, the main sections of ichthyopathology and the current state, species, age, sex, the 

importance of fish in human nutrition, prevention and therapy of diseases of fish, fish vectors of 

human and animal helminthiasis. 

As a result of studying the discipline "Ichthyology and ichthyopathology" student will: 

1) make effective decisions on fish disease prevention; 

2) apply ichthyopathological methods to assess the environmental and epizootic situation 

in water bodies; 

3) demonstrate methods for diagnosing fish diseases of various etiologies;  

4) to analyse phylogenetic relationships and the main directions of evolution of the fish 

fauna; 

5) use the knowledge as a result of ichthyological research in medicine, veterinary 

medicine, agriculture, various industries, the importance of ichthyopathology in the national 

economy. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Микробиология (ағылшын тілінде), Гидробионттар физиологиясы 

Микробиология (на англ.языке), Физиология гидробионтов 

Microbiology (in English language), Physiology of hydrobionts 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Биологиялық алуантүрлілік және биологиялық ресурстарды рационалды 

қолдану 

Биоразнообразие и рациональное использование биологических ресурсов 

Biodiversity and sustainable using of biological resources 

Курстың мақсаты - білім алушыларда құрлықтағы және су экожүйелерінде 

биологиялық әртүрлілік туралы білім жүйесін қалыптастыру, биоиндикаторларды таңдау 

принциптерін және биоиндикация әдістерін меңгеру. 

Мазмұны: пән өсімдік және жануарлар әлемі ресурстарының қазіргі жағдайы, 

биотқа антропогендік әсер ету ерекшеліктері, экологиялық мәселелер (санның қысқаруы, 

түрлердің жоғалуы, өмір сүру ортасының қысқаруы), себептері мен салдары, 

проблеманың шешу жолдары мен әдістері, өсімдіктер және жануарлар әлемі ресурстарын 

тиімді пайдалану принциптері. 

"Биоалуантүрлілік және биологиялық ресурстарды тиімді пайдалану" пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) биоресурстану ақпаратын талдау және оның дұрыстығын бағалау;  

2) ірі аумақтардың биологиялық ресурстарын басқарудың ресурстану схемасын 

жасау және талдау; 

3) биологиялық ресурстарды басқару міндеттерін шешу кезінде пайдаланылатын 

негізгі терминдер мен анықтамаларды қолдану; 

4) өсімдіктер мен жануарлар ресурстарын түгендеу, қоршаған ортаның жағдайын 

бағалау кезінде ресурстарға негізделген ақпаратты пайдалану; 

5) минералдық және шикізат ресурстарының барлық алуан түрлілігін және оларды 

өндірісте ұтымды пайдалануды талдау. 

 

Цель курса - формирование у обучающихся системы знаний о биологическом 

разнообразии в сухопутных и водных экосистемах, усвоение принципов выбора 

биоиндикаторов  и методов биоиндикации. 

Содержание: дисциплина рассматривает характеристику современного состояния 

на планете ресурсов растительного и животного мира, особенности антропогенного 
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воздействия на биоту, экологические проблемы (сокращение численности, исчезновение 

видов, сокращение ареалов существования), причины и последствия, пути и методы 

решения проблемы, принципы рационального использования ресурсов растительного и 

животного мира. 

В результате обучения дисциплины «Биоразнообразие и рациональное 

использование биологических ресурсов» обучающийся будет: 

1) анализировать биоресурсоведческую информацию и оценивать ее 

достоверность;  

2) составлять и анализировать ресурсоведческие схемы управления 

биологическими ресурсами крупных территорий; 

3) применять основные термины и определения, используемые при решении задач 

управления биологических ресурсов; 

4) использовать ресурсоведческую информацию при инвентаризации растительных 

и животных ресурсов, оценке экологических условий; 

5) анализировать все разнообразие минеральных и сырьевых ресурсов и их 

рациональное использование в производстве. 

 

The purpose of the course - the formation of students ' knowledge of biological diversity 

in terrestrial and aquatic ecosystems, the assimilation of the principles of choice of bioindicators 

and bioindication methods. 

Content: the discipline considers the characteristics of the current state of the planet's 

resources of flora and fauna, especially anthropogenic impact on biota, environmental problems 

(population decline, extinction of species, reduction of habitats), causes and consequences, ways 

and methods of solving the problem, the principles of rational use of resources of flora and 

fauna. 

As a result of the discipline "Biodiversity and rational use of biological resources" the 

student will: 

1) analyze bioresource information and evaluate its reliability;  

2) compile and analyze resource management schemes of biological resources of large 

territories; 

3) apply the basic terms and definitions used in solving problems of management of 

biological resources; 

4) use the resource information in the inventory of plant and animal resources, assessment 

of environmental conditions; 

5) analyze the diversity of mineral and raw materials and their rational use in production. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Зоология, Өсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Ботаника, Зоология, Экология растений и животных 

Botany, Zoology, Ecology of plants and animals 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 

 

Су биоәралуандылығы және аквакультура 

Водное биоразнообразие и аквакультура 

Aquatic biodiversity and aquaculture 

Курстың мақсаты – білім алушыларда су биоресурстарын бағалаудың теориялық 

негіздері, әдістері және қолдану, адам қолданатын су биоресурстарының алуан түрлілігі, 

оларды қалпына келтіру  тәсілдері және сақтау жолдары туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Мазмұны: пән су тіршілік ету ортасының тән ерекшеліктерін, оның биосферадағы 

орнын, негізгі түсініктерді, заңдылықтарды және заңдарды, биологиялық объектілердің 

әртүрлілігін, гидробиоценоздардың тұрақтылығы үшін биоалуантүрліліктің мәнін, 

адамның су биоресурстарын бағалау және пайдалану әдістерін, адам қолданатын су 
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биоресурстарының көптүрлілігін, су биоалуантүрлілігін қалпына келтіру тәсілдерін және 

сақтау жолдарын қарастырады. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) су биоресурстарын басқару саласындағы ғылыми - зерттеу жұмыстарындағы 

ғылым мен озық технологияның заманауи жетістіктерін түсіну; 

2) су биоресурстарын басқару, балық аулауды бақылау және реттеу жоспарларын 

әзірлеуді талдау; 

3) су биоресурстарын басқару саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарында ғылым 

мен озық технологияның заманауи жетістіктерін пайдалану; 

4) аквакультурадағы технологиялық процестерді әзірлеу саласындағы 

оңтайландырудың негізгі әдістерін қабылдау; 

5) талдау, дәлелдеу, қажетті қорытындылар жасау, оларды жаңа проблемаларды 

анықтау және шешу үшін қолдану. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся системы знаний о теоретических 

основах, методах оценки и использовании человеком водных биоресурсов, представления 

о многообразии используемых человеком водных биоресурсов, способах их 

воспроизводства и путях сохранения. 

Содержание: дисциплина рассматривает характерные особенности водной среды 

обитания, его место в биосфере, основные понятия, закономерности и законы, 

разнообразие биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

гидробиоценозов, методы оценки и использования человеком водных биоресурсов, 

многообразие водных биоресурсов, используемых человеком, способы воспроизводства 

водного биоразнообразия и пути сохранения. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать современные достижения науки и передовой технологии в научно- 

исследовательских работах в области управления водными биоресурсами; 

2) анализировать разработки планов управления водными биоресурсами, контроля 

и регулирования рыболовства; 

3) использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно 

- исследовательских работах в области управления водными биоресурсами; 

4) принимать основные методы оптимизации в области разработки 

технологических процессов в аквакультуре; 

5) анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для выявления и решения новых проблем. 

 

The purpose of the course - the formation of students ' knowledge of the theoretical 

foundations, methods of assessment and use of human aquatic bioresources, ideas about the 

diversity of human aquatic bioresources, methods of reproduction and ways of preservation. 

Content: discipline examines the characteristics of aquatic habitat, its place in the 

biosphere, basic concepts, laws and laws, the diversity of biological objects, the importance of 

biodiversity for the stability of hydrobiocenoses, methods of assessment and use of human 

aquatic bioresources, the diversity of aquatic bioresources used by man, methods of 

reproduction of aquatic biodiversity and ways of conservation. 

As a result of the discipline the student will: 

1) to understand the modern achievements of science and advanced technology in 

research works in the field of water bioresources management; 

2) analyze the development of plans for the management of aquatic biological resources, 

control and regulation of fisheries; 

3) to use modern achievements of science and advanced technology in research works in 

the field of water bioresources management; 

4) adopt basic optimization methods in the field of aquaculture process development. 

5) analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

identify and solve new problems. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, Жоғары зоология, Гидробиология және гидроэкология 
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Ботаника, Общая зоология, Гидробиология и гидроэкология 

Botany, General zoology, Hydrobiology and hydroecology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Manufacturing practice 

 


