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6В08301 - Аңшылықтану және аң шаруашылығы 

6В08301 Охотоведение и звероводство 

6В08301 Hunting Studies and Fur Farming 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

« Марал шаруашылығы », «Ара шаруашылығы», «Орман ресурстары және жануарлар 

дүниесін қорғау» траекториялары бойынша жалпы білім беретін пәндер 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  

«Мараловодство», «Пчеловодство», «Лесные ресурсы и охрана животного мира» 

Сomprehensive disciplines for educational trajectories «Maral breeding», «Beekeeping», 

«Forestre sources and wildlife protection» 

1.  

EKN 2101 

OEP 2101 

BEE 2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

Basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD 2101 

EUR 2101 

ESD 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

TKN 2101 

OBZh 2101 

BLS  2101 

Тіршілік қауіпсіздік негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Basics of life safety 

OOT 2101 

Sam 2101 

SK 2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

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

«Марал шаруашылығы », «Ара шаруашылығы», «Орман ресурстары және жануарлар 

дүниесін қорғау»   Білім беру траекториялары бойынша базалық пәндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Мараловодство», 

«Пчеловодство», «Лесные ресурсы и охрана животного мира» 

Basic disciplines on educational trajectories «Maral breeding», «Beekeeping», «Forestre 

sources and wildlife protection» 

2.  

BOH 1202 

NOH 1202 

IOC 1202 

Бейорганикалық және органикалық химия  

Неорганическая и органическая химия  

Inorganic and organic chemistry 

5 
GZUMZh -1202 

OPNI -1202 

OPSR -1202 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау  

Организация и планирование научных 

исследований  

Organization and planning of scientific research 

3.  
BMBN 1203 

BOMB 1203 

Биохимия молекулалық биология негіздерімен  

Биохимия с основами молекулярной биологии 
5 
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BFMB 1203 Biochemistry with the fundamentals of molecular 

biology 

Orn 1203 

Orn 1203 

Orn 1203 

Орнитология  

Орнитология  

Ornithology 

4.  

ZhB1204 

OB1204 

GB 1204 

Жалпы биология 

Общая биология 

General Biology 
5 

Zhar 1204 

Est 1204 

NS 1204 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Natural sciences 

5.  

Zoo 1205  

Zoo 1205  

Zoo 1205 

Зоология 

Зоология  

Zoology 
7 

ZhF 1205 

FZh 1205 

AP 1205 

Жануарлар физиологиясы  

Физиология животных  

Animal physiology 

6.  

ZhG 2206 

OG 2206 

GG 2206 

Жалпы генетика                                                                             

Общая генетика                                                                            

General genetics 
5 

BGeo 2206 

BGeo  2206 

BGeo  2206 

Биогеография  

Биогеография  

Biogeography  

7.  

Ter 3207 

Ter 3207 

Ther 3207 

Териология  

Териология  

Theriology  

5 

AUB 3207 

BPS 3207 

BFB 3207 

Ара ұясының биологиясы                                                                   

Биология пчелиной семьи                                                          

Bee family biology 

OShOR -3207  

LLR -3207 

FFRS -3207 

Орман шаруашылығы және орман ресурстары 

Лесоведение и лесное ресурсоведение 

Forestry and forest resource studies 

8.  

MOBZh 3208 

RSSM 3208 

CSKM 3208 

Маралдарды өсіру және бағу жүйесі  

Разведение и система содержания маралов 

Cultivation and system of keeping of marals 

5 

AOB 3208 

RSP 3208 

BMB 3208 

Араларды өсіру және бағу 

Разведение и содержание пчел 

Breeding and maintenance of bees 

ORZhDB -3208 

BLRZhM -3208 

BFRW -3208 

Орман ресурстары мен жануарлар дүниесінің 

биоәртүрлілігі 

Биоразнообразие лесных ресурсов и животного 

мира 

Biodiversity of forest resources and wildlife 

9.  

MAZVN 3209 

BMOZV 3209 

DMBZV 3209 

Марал аурулары зоогигиена және 

ветпрофилактика негіздерімен  

Болезни маралов с основами зоогигиены и 

ветпрофилактики 

Diseases of marals with bases of zoogigena and 

veterinary prevention 

5 

AAZ 3209 

BVP 3209 

DPB 3209 

Ара аурулары мен зиянкестері  

Болезни и вредители пчел 

Diseases and pests of bees 
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ORZhDM -3209 

MLRZhM -3209 

MFRW -3209 

Орман ресурстары мен жануарлар дүниесінің 

мониторингі 

Мониторинг лесных ресурсов и животного мира 

Monitoring of forest resources and wildlife 

10.  

Din 3210 

Rel 3210 

RS 3210 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies  

5 

ММ 3210 

ММ 3210 

ММ 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KOB 3210 

BOS 3210 

BE 3210 

Қоршаған ортаның биомониторингі  

Биомониторинг окружающей среды  

Biomonitoring of the environment  

11.  

KSZh 3211 

MOS 3211 

MPC 3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  

5 

ММ 3211 

ММ 3211 

ММ 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Ent 3211 

Ent 3211  

Ent 3211 

Энтомология  

Энтомология  

Entomology 

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 ptofessional activity and anti-

corruptional culture  
5 

ММ  3212 

ММ  3212 

ММ  3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

ZGeog  3212 

ZGeog  3212 

ZGeog  3212 

Зоогеография  

Зоогеография  

Zoogeography  

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Марал шаруашылығы », «Ара шаруашылығы», «Орман ресурстары және жануарлар 

дүниесін қорғау»   білім беру траекториялары бойынша кәсіптік пәндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  «Мараловодство», 

«Пчеловодство», «Лесные ресурсы и охрана животного мира» 

Major disciplines on educational trajectories «Maral breeding», «Beekeeping», , «Forestre 

sources and wildlife protection» 

13.  

MShOAO 4313 

PPIPM 4313 

PPUMP 4313 

Марал шаруашылығы өнімдерін алу, өңдеу және 

пайдалану 

Получение, переработка и использование 

продуктов мараловодства  

Production, processing and use of maral products 

6 
AShOAO 4313 

PPIPP 4313 

PPUBP 4313 

Ара шаруашылығы өнімдерін алу, қайта өңдеу 

және пайдалану                                                                            

Получение, переработка и использование 

продуктов пчеловодства                                                                                         

Production, processing and use of bee products 

MShOAK 4313 

 

Мал шаруашылығы өнімдерін алу, қайта өңдеу 

және сақтау 
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PPHPZh 4313  

 

RPSLP 4313 

Получение, переработка и хранение продукции 

животноводства 

Reception, processing and storage of livestock 

products 

14.  

PMSh 4314 

PM 4314 

AMB 4314 

Панта марал шаруашылығы 

Пантовое мараловодство  

Antler maral breeding 

5 

AShZhU 4314 

OPPH 4314 

OPB 4314 

Ара шаруашылығы жоспарлау және ұйымдастыру  

Организация и планирование пчеловодного 

хозяйства 

Organization and planning of beekeeping 

OK 4314 

Les 4314 

FP 4314 

Орман қорғау 

Лесозащита 

Forest protection 

15.  

KBZhR 4315 

BZhRK 4315 

BARK 4315 

Қазақстанның биоалуантүрлілігі және жануарлар 

ресурстары                                                                     

Биоразнообразие и животные ресурсы Казахстана                                  

Biodiversity and animal resources of Kazakhstan 

8 
BAUB 4315 

BPS 4315 

VBC 4315 

Бал ара ұяларын бағалау 

Бонитировка пчелиных семей 

Valuation of bee colonies  

MShN -3315 

OM -3315 

BMB -3315 

Марал шаруашылығының негіздері 

Основы мараловодства 

Basics of maral breeding 

16.  

ZhAK 4316 

OZhM 4316 

PA 4316 

Жануарлар әлемін қорғау 

Охрана животного мира 

Protection of animals 

5 

BAMA 4316 

MAMP 4316 

MAH 4316 

Бал арасының морфологиясы мен анатомиясы 

Морфология и анатомия медоносной пчелы 

Morphology and anatomy of honeybee 

ORB -3316  

ULR -3316  

FM -3316 

Орман ресурстарын басқару 

Управление лесными ресурсами 

Forest management 

17.  

MShOSP 4317 

SPPZh 4317 

SPLP 4317 

Мал шаруашылығы өнімдерін стандарттау және 

патенттеу  

Стандартизация и патентоведение  продукции 

животноводства                                                                                      

Standardization and patenting of livestock products 

5 BOSP 4317 

SPPP 4317 

SPBP 4317 

Бал ара өнімдерін стандарттау және патенттеу      

Стандартизация и патентоведение  продукции 

пчеловодства 

Standardization and patenting of beekeeping products 

OP -4317  

LP -4317  

FS -4317 

Орман пирологиясы 

Лесная пирология 

Forest fire science 

18.  

BZhZhO 4318 

BD 4318 

BBWA 4318 

Биотехния және жабайы жануарларды өсіру  

Биотехния и дичеразведение 

Biotechny and breeding of wild animals 

5 

AS 4318 

SP 4318 

BB 4318 

Ара селекциясы 

Селекция пчел 

Bee breeding 

TRTP -4318 

RIPR -4318 

RNE -4318 

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

Рациональное использование природных ресурсов 

Rationaluse of naturalr esources 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

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

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсінеді; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдайды; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдаланады; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдайды; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіреді; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлайды; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялайды. 

 

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 изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) понимать 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; 

19.  

MShM 4319 

MM 4319 

MMB 4319 

Марал шаруашылығының механикаландырылуы  

Механизация мараловодства  

Mechanization of maral breeding 

5 

AShM 4319 

MP 4319 

MB 4319 

Ара шаруашылығын механикаландырy 

Механизация пчеловодства 

Mechanization of beekeeping 

EKTA -4319 

OOPT -4319 

SPNA -4319 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

Особо охраняемы природные территории 

Specially protected natural areas 
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6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

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

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

view of the system and logic of business. 

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

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

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

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

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

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

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

student will: 

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

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

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

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

understanding and analyzing economic information; 

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

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

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

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

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

«Человек. Общество. Право». 

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

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Ара шаруашылығы жоспарлау және ұйымдастыру, Панта марал шаруашылығы 

Организация и планирование пчеловодного хозяйства, Пантовое мараловодство  

Organization and planning of beekeeping, Antler maral breeding 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

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

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

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

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

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

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

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсетеді; 

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

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болады; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 
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әсерін бағалайды. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

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

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

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

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

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

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

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

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

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

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

resources and environmental protection.  

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

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

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

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

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

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

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

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

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

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

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

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  
Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

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

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

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Жалпы генетика                                                                             

Общая генетика                                                                            

General genetics 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 
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және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

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

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсетеді; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

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

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

қызметті көрсетеді; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастырады; 

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

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлейді; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдайды. 

 

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; 
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5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

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

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

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

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

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

protect the state. 

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

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

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

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

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

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

factors, measures to protect the population. 

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

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

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

legal and normative-technical acts; 

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

activities for action in extreme situations; 

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

and safety fundamentals; 

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

modern information and communication and innovative technologies; 

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

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

concept of updated content of education;  

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

individual characteristics of students. 

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

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

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

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Териология, Ара ұясының биологиясы                                                                    

Териология, Биология пчелиной семьи                                                          

Theriology, Bee family biology 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

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

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін 

көрсетеді; 

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

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

жүзеге асырады; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттырады; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолданады. 

 

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; 

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, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Қоғамдық сананы жаңғырту   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 
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Бейорганикалық және органикалық химия  

Неорганическая и органическая химия  

Inorganic and organic chemistry 

Мақсаты:  бейорганикалық және органикалық химияның негізгі түсініктері, 

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

оларды практикада қолдана білу керек. 

Мазмұны: Бейорганикалық қосылыстардың кластары, химиялық теңдеулер, атом 

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

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

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

мен реагенттердің классификациясы. Органикалық косылыстардың молекулаларындағы 

электрондык эффектілер. Индукциялық эффектілер, таутомерлік эффектілер. 

Гиперконьюгация. Көміртектің қаныққан атомындағы алмасу реакцияларының 

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

SN2 механизмдері, реакция факторлары, стереохимиялык эффект), көпмолекулалы 

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

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

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

Қанықпаған жүйелерге қосылу реакциялары (механизмі, процесс сатылары, 

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

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

сақинасындағы алмасу теориясы. Бағдарлау ережесі, молекуланың компланарлылығы. 

Молекулалық қайтадан топтасулар. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

1) Органикалық емес химияның негіздерін түсінуі; теориялық және практикалық 

мақсаттарда осы білімдерді пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеруі; негізгі 

ұғымдар мен анықтамаларды меңгеруі; химиялық заттардың формулаларын, реакциялар 

теңдеуін құрастыру ережелерін білуі; органикалық қосылыстар номенклатурасының 

негіздерін, органикалық реакциялардағы байланыс түрлерін, аралық бөлшектерді білуі. 

Қосылыстардың әрбір сыныбы үшін органикалық реакциялардың электрондық әсерлері, 

типтері, механизмдері, органикалық қосылыстардың негізгі кластарының құрылымы, 

құрылысы, қасиеттері, сондай-ақ оларды қолданады. 

2) Алынған білімді басқа оқу пәндерін оқу кезінде пайдалану; реагенттердің типі, 

байланыс үзілу сипаты, процестің сатылары бойынша органикалық реакцияларды 

анықтау; молекулада реакциялық орталықтарды анықтау және олардың сипатын анықтау 

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

функцияның реакциялық қабілетін бағалайды 

3) Әртүрлі түрдегі химиялық есептерді шешу дағдысын, әдебиетпен өз бетінше 

жұмыс істеу дағдысын меңгеру; органикалық қосылыстардың өтпелі жағдайын ескере 

отырып реакцияларын түсіндіру және олардың неғұрлым энергетикалық тиімді бағытын 

таңдау; мақсатты өнімді синтездеудің әртүрлі жолдарын ұсыну және реагенттердің 

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

неғұрлым қолайлы, экологиялық таза нұсқаны таңдайды. 

4) Дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттіліктерін дамытады. 

5) Теориялық, эксперименталды зерттеу және химиялық заттармен қауіпсіз жұмыс 

істеу тәжірибесін одан әрі кәсіби қызметте пайдалану, есептерді шешеді. 

 

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

химии, ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины 

и уметь применять их на практике. 

Содержание: Классы неорганических соединений, химические уравнения, строение 

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

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

теория растворения, осаждение, условия осаждения. 
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Современное состояние теории органической химии. Стереохимическая теория 

(конформация, конформационный анализ). Классификация реакций и реагентов. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений. Индукционный, 

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

реакций замещения у насыщенного атома углерода. Теория переходного состояния, 

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

реакции, стереохимический эффект),  тримолекулярный  механизм.   Электрофильное 

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

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

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

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

сопряженным диенам. Электрофильное и радикальное присоединение. Замещение в 

ароматическом ряду. Ароматичность, небензоидные ароматические  структуры.   Теория  

замещения  в бензольном кольце. Правила ориентации, компланарность  молекулы.  

Молекулярные  перегруппировки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать основы неорганической химии; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и практических целях;  усвоить основные 

понятия и определения;  знать формулы химических веществ, правила составления 

уравнения реакций; основы номенклатуры органических соединений, типы связей, 

промежуточные частицы в органических реакциях. Электронные эффекты, типы, 

механизмы органических реакций для каждого класса соединений, структуру, строение, 

свойства основных классов органических соединений, а также их применение. 

2) Использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

определять органические реакции по типу реагентов, характеру 

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

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

и в соответствии с этим оценить реакционную способность функции. 

3) Обладать навыками решения химических задач различного типа, навыками 

самостоятельной работы с литературой; объяснить реакции органических соединений с 

учетом переходного состояния и выбрать наиболее энергетически выгодное их 

направление; предложить различные пути синтеза целевого продукта и выбрать наиболее 

приемлемый, экологически чистый вариант с учетом доступности реагентов, стадийности 

процесса, методик выделения и разделения. 

4) Развивать мировоззренческие, коммуникативные, профессиональные, 

исследовательские компетенций. 

5) Использовать опыт теоретического, экспериментального исследования и 

безопасной работы с химическими веществами в дальнейшей профессиональной 

деятельности, решать расчетные задачи. 

 

The purpose of the discipline: To study the basic concepts, theories, laws of inorganic and 

organic  chemistry, learn the basic methods of solving typical problems of the discipline and be 

able to apply them in practice.  

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

quantum theory, chemical bonding, the evolution of concepts of the chemical bond, the 

compounds of variable composition, chemical equilibrium, dissolution, hydration theory of 

dissolution, precipitation, deposition conditions.  

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

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

Electronic effects in molecules organic connections. Induction, mesomeric effect, the 

effect of the field, tautomeric effect. Reaction mechanisms replaced-tion on the saturated carbon 

atoms. The theory of transition state stabilization factor. Nucleophilic substitution (mechanisms 

SN1, SN2, factors reaction stereochemical effect) intramolecular mechanism. Electrophilic 

substitution (two mechanisms cases between the two mechanisms reaction, stereochemistry and 

kinetics). Homolytic substitution (particularly, the mechanism, the selectivity of free radicals, 
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"cell effect." Addition reactions (mechanism stage, stereochemistry), joining diene. 

Electrophilic and radical accession. The theory of substitution on the benzene ring. Rules 

orientation, coplanarity of the molecule. The molecular re-grouping. 

As a result of the development of the discipline the student has to: 

1) To understand the basics of inorganic chemistry; to possess the skills and techniques 

of using this knowledge for theoretical and practical purposes; to learn the basic concepts and 

definitions; to know the formulas of chemicals, the rules of drawing up the equation of 

reactions; the basics of the nomenclature of organic compounds, types of bonds, intermediate 

particles in organic reactions. Electronic effects, types, mechanisms of organic reactions for 

each class of compounds, structure, properties of the main classes of organic compounds, as 

well as their application. 

2) Use this knowledge in the study of other academic disciplines; determine the organic 

reaction of the type of reagents, the nature of to determine the reaction centers in the molecule 

and to establish their character (acid, basic, electrophilic or nucleophilic) and in accordance with 

this to evaluate the reactivity of the function. 

3) Possess the skills to solve chemical problems of various types, skills of independent 

work with the literature; explain the reaction of organic compounds with consideration of the 

transition state and to select the most energetically favorable direction; suggest various ways of 

synthesis of the target product and choose the most affordable, environmentally friendly option 

given the availability of reagents, and the stage of the process, methods of selection and 

separation. 

4) To develop worldview, communicative, professional, research competencies. 

5) To use the experience of theoretical, experimental research and safe work with 

chemicals in further professional activities, to solve computational problems. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Mектептегі химия  

Школьная химия  

School chemistry  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жалпы генетика 

Общая генетика 

General genetics 

 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау  

Организация и планирование научных исследований  

Organization and planning of scientific research  

Мақсаты: аңшылық және аң шаруашылығындағы ғылыми зерттеулерді жоспарлау, 

ұйымдастыру және басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды зерттеу. 

Қазіргі кезеңде өнеркәсіптік кәсіпорындарда, ғылыми-зерттеу институттарында және 

жобалау-конструкторлық ұйымдарда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау 

және басқарудың рөлі мен маңызы. 

Мазмұны: эксперимент және эксперименттік зерттеудің ерекшеліктері, ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, мал шаруашылығындағы ғылым және 

ғылыми зерттеулер туралы жалпы мәліметтер, эксперимент қою, байқау жүргізу 

әдістемесі, әдіс және әдіснама, дипломдық жұмысты орындау және рәсімдеу, 

эксперименттік зерттеудің ерекшеліктері бақылау нәтижелерінің сипаттамасы, 

тәжірибені қою кезінде әдістеме таңдау, тәжірибе жүргізу схемасы, тәжірибе 

нәтижелерінің экономикалық тиімділігі, статистика туралы жалпы түсінік, ғылыми 

жұмысты талдау, есеп құрастыру құрылымы, әдеби көздерді талдау, ғылыми-зерттеу. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

1) Ғылыми зерттеулерді жоспарлау; тәжірибе жүргізу; ауыл шаруашылығының 

әртүрлі салаларында ғылыми-зерттеу, өнертапқыштық, инновациялық қызмет; алдыңғы 

қатарлы ғылыми әдістер мен техникалық құралдардың мүмкіндіктері және оларды марал 

шаруашылығы мен ара шаруашылығы проблемаларын жедел шешу үшін қажетті 
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деңгейде қолдану; ауыл шаруашылығы саласында жаңа ашылулар, техникалық жүйелер 

мен құрылғыларды құру үшін оларды пайдалану перспективалары білімін меңгереді.  

2) Өз бетінше эксперимент қою қабілетін көрсету; есептерді ресімдеу; зерттеу 

нәтижелерін талдау, қорытынды және қорытынды жасайды; 

3) Тәжірибе қою дағдысына ие болады; 

4) Ғылыми-техникалық ақпаратты қабылдайды (жинақтау); 

5) Зерттеу және жаба қызметтерін ұйымдастырады; 

6) Өз бетімен қажетті экспериментті жоспарлау, модель алу және оны зерттеу, 

презентациялар, орындалған жұмыс нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептер 

дайындау, зерттеу нәтижелерін мақалалар мен баяндамалар түрінде ресімдеу икемдігін 

көрсетеді. 

 

Цель: изучение основных понятий и определений из области планирования, 

организации и управления научными исследованиями в охотоведение и звероводстве. 

Роль и значение организации, планирования и управления научными исследованиями на 

промышленных предприятиях, в научно-исследовательских институтах и проектно-

конструкторских организациях на современном этапе. 

Содержание: эксперимент и особенности экспериментального исследования, 

организация и планирование научных исследований, общие сведения о науке и научных 

исследований в животноводстве, постановка эксперимента, методика проведения 

наблюдения, метод и методология, выполнение и оформление дипломной работы, 

особенности экспериментального исследования описание результатов наблюдения, выбор 

методики при постановке опыта, схемы проведения опыта, экономическая эффективность 

результатов опыта, общее представление о статистике, анализ научной работы, структура 

составление отчетов, анализ литературных источников. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Обладать знаниями планирования научных исследований; проведения опыта; 

научно-исследовательской, изобретательской, инновационной деятельности в различных 

отраслях сельского хозяйства; передовых научных методов и технических средств и 

пользоваться ими на уровне, необходимом для оперативного решения проблем 

мараловодства и пчеловодства; новейших открытий в области сельского хозяйства, 

перспективах их использования для построения технических систем и устройств.  

2) Проявлять способность самостоятельно ставить эксперименты; оформлять 

отчеты;  анализировать результаты исследований, делать выводы и заключения; 

3) Приобретать навыки постановки опыта; 

4) Обобщать научно-техническую информацию; 

5) Организовывать  исследовательскую и проектную деятельность; 

6)  Демонстрировать навыки самостоятельного планирования необходимого 

эксперимента, получать адекватную модель и исследовать её, готовить презентации, 

научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты 

исследований в виде статей и докладов. 

 

The purpose of the discipline: study of basic concepts and definitions in the field of 

planning, organization and management of scientific research in hunting and animal husbandry. 

The role and importance of the organization, planning and management of scientific research in 

industrial enterprises, research institutes and design organizations at the present stage. 

Contents: experiment and features of experimental research, organization and planning of 

research, General information about science and research in animal husbandry, experiment, 

methods of observation, method and methodology, execution and design of the thesis, features 

of experimental research description of the results of observation, the choice of methods in the 

formulation of experience, schemes of experience, the economic efficiency of the results of 

experience, a General idea of statistics, analysis of scientific work, the structure of reporting, 

analysis of literary sources. 

As a result of the development of the discipline the student has to: 
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1) To have knowledge of planning of scientific researches; carrying out experience; 

research, inventive, innovative activity in various branches of agriculture; opportunities of the 

advanced scientific methods and technical means and to use them at the level necessary for the 

operational solution of problems of maralovodstvo and beekeeping; the latest opening in the 

field of agriculture, prospects of their use for construction of technical systems and devices.  

2) Show the ability to independently set experiments; draw up reports; analyze research 

results, draw conclusions and conclusions; 

3) Acquire the skill of staging experience.  

4) Summarize scientific and technical information; 

5) Organize research and project activities; 

6) Demonstrate the skills to independently plan the necessary experiment, get an adequate 

model and explore it, prepare presentations, scientific and technical reports on the results of the 

work performed, draw up the results of research in the form of articles and reports. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Natural sciences 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

Биохимия молекулалық биология негіздерімен 

Биохимия с основами молекулярной биологии 

Biochemistry and molecular biology fundamentals 

Мақсаты: нуклейн қышқылдарының құрылымы мен қасиеттерін оқып уйрену, 

организімнің белсенді биохимиялық реакцияларының өзгерістері зақымданған ДНҚ-ның 

қайта қалпына келуі, гендердің рекомбинациясы және генетикалық ақпараттың жазылу 

механизмін білу. 

Мазмұны: биохимия физико-химиялық биологияның базалық құрамы. 

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

олардың биологиялық мембрананы құрудағы рөлі. Май қышқылдары, ацилглицеридтер, 

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

қышқылдарының алмасуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Нуклеин қышқылдарының құрылысы мен құрылымының негіздерін, 

транскрипцияның молекулалық механизмдерін, ДНК, РНК трансляцияларын түсіне 

біледі; 

2) Алынған білімді зерттеу жұмысында қолданады; 

3) Кәсіби және өзге қызметті жүзеге асыру үшін ақпараттық-коммуникациялық, 

цифрлық технологияларды таңдау және барабар қолданады; 

4) Нақты (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) мақсаттар қою, нақты тұрақты 

практикалық нәтижелерге қол жеткізеді. 

5) Тағам шикізатының физика-химиялық қасиеттерінің ықтимал өзгерістерін 

ескере отырып, кәсіпорындарды басқару үшін Биохимия саласындағы базалық білімді 

қолдану; кәсіптік есептерді шешуде биологиялық жүйелердің қасиеттерін қолданады. 

 

Цель:  изучение свойств, структуры и функций нуклеиновых кислот, 

взаимодействия биологических обьектов, мутации и воостанавления повреждений ДНК, 

рекомбинации генов, рассшифровка способа генетической записи. 

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) Понимать основы строения и структур нуклеиновых кислот, молекулярные 

механизмы транскрипции, трансляции ДНК, РНК; 

2) Применять полученные знания в исследовательской работе; 

3) Отбирать и адекватно применять информационно-коммуникационные, 

цифровые технологии для осуществления профессиональной и иной деятельности;  

4) Ставить конкретные (краткосрочные, долгосрочные) цели, достигать в 

соответствии с целью конкретные устойчивые практические результаты. 

5) Использовать базовые знания в области биохимии для управления 

предприятиями с учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого 

сырья; применять свойства биологических систем при решении профессиональных задач. 

 

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

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

genes, deciphering of genetic recording. 

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

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

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

proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids. 

As a result of the study the student has to: 

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

mechanisms of transcription, translation of DNA, RNA; 

2) Apply the acquired knowledge in research work; 

3) Select and adequately apply information and communication, digital technologies for 

professional and other activities;  

4) Set specific (short-term, long-term) goals, achieve specific sustainable practical results 

in accordance with the goal. 

5) to Use basic knowledge in the field of biochemistry for management of enterprises 

taking into account possible changes in physical and chemical properties of food raw materials; 

to apply the properties of biological systems in solving professional problems. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Mектептегі химия  

Школьная химия  

School chemistry  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Микробиология және вирусология  

Микробиология и вирусология  

Microbiology and virology 

 

Орнитология  

Орнитология  

Ornithology  

Мақсаты: кәсіптік құстардың ресурстарын тиімді пайдаланудың биологиялық 

негіздерін әзірлеу, оларды қорғау және өсімін молайту үшін құстардың биологиясын 

зерттеу. 

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

Орнитология әр түрлі әдістемелермен алынған құстар туралы толық білімді, құстардың 

шығу тегі мен эволюциясын, құстар класының жалпы сипаттамасын, құстардың 

географиялық таралуы мен санын, құстардың көбеюін қамтиды. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент:  

1) Құстардың морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін, құстардың 

табиғи жіктелуінің негізгі принциптерін, құстардың жалпы сипаттамасын, отрядтарды, 

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

түрлерді анықтау әдістерін білетіндігін көрсетеді. 

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

кәсіпшілік түрлерін, аңшылық, ауыл шаруашылықтарында зиянды түрлерді анықтайды;  
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3) Воронов өкілдерінің санын реттеу, өсімін молайту және биотехникалық және 

аңшылық шаруашылығы іс-шараларын сауатты іріктеуге қабілеттілігін көрсетеді; 

4) Ғылыми терминологияны, құстарды анықтау әдістемесін, материалды өңдеу 

тәсілдерін, құс ұшаларын кептіру және консервациялау әдістерін қолданады; 

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

қағидаттарының құзыретін дамытады, тиісті іс-шараларды жоспарлауға және іске 

асыруға қатысады. 

 

Цель: изучение биологии птиц, для разработки биологических основ рационального 

использования ресурсов промысловых птиц, их охраны и воспроизводства. 

 Содержание: Ее предметом являются птицы — своеобразная ветвь эволюции 

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

разнообразных методик, происхождение и эволюция птиц, общая характеристика класса 

птиц, географическое распространение и численность птиц, размножение птиц. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать знание морфологических и физиологических особенностей 

птиц, основных принципов естественной классификации птиц, общей характеристики 

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

тушкам и оперению. 

2) Проявлять способность различать представителей различных отрядов и 

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

сельском хозяйствах;  

3) Регулировать численность представителей вороновых, грамотно разбирать 

воспроизводственные, биотехнические и охотохозяйственные мероприятия; 

4) Применять научную терминологию, методику определения птиц, приемы 

обработки материала, методы сушки и консервации птичьих тушек; 

5) Развивать компетенции по принципам мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы, участвовать в планировании и реализации 

соответствующих мероприятий.  

 

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

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

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

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

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

number of birds, reproduction of birds. 

As a result of the development of the discipline the student has to: 

1) Demonstrate knowledge of the morphological and physiological characteristics of 

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

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

plumage 

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

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

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

reproductive and biotechnical and hunting activities; 

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

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

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

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

relevant activities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Mектептегі биология  

Школьная биология  

School biology 



20 

 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Зоология  

Зоология  

Zoology 

 

Жалпы биология 

Общая биология 

General biology 

Пәннің мақсаты: студенттерге тірі жүйелердің құрылысы мен қасиеттері, негізгі 

молекулалық, жасушалық, организмдік үрдістер, организмдердің қалыпты өмір сүруі мен 

дамуын қамтамасыз ететін, биологиялық ғылымның қазіргі бағыттары, проблемалары 

мен перспективалары туралы біртұтас түсінігін қалыптастыру; Кәсіптік пәндерді оқыту 

үшін биологиялық ғылымның маңызды бөлімдері бойынша негізгі білім мен білімдерді 

қалыптастыру. 

Мазмұны: өмір көрінісінің жалпы заңдылықтары: жасушаның биологиясы, зат 

алмасу және энергия, көбею, генетикалық ақпарат беру және өзгергіштік мәселелері. 

Ағзалардың жеке дамуының жалпы заңдылықтары, тірі материяның эволюциясы (жердегі 

өмірдің шығу тегі теориясы, организмдер эволюциясының мәселелері, организмдер мен 

ортаның өзара қатынастары). Биологиялық ғылымның даму перспективалары және 

олардың табиғатты қорғаудағы, экологиялық мәселелерді шешудегі стратегиялары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Геннің және хромосоманың құрылымы, генетикалық талдаудың принциптері 

мен әдістері; жасушалық бөлу және қалыпты және патологиядағы дифференциалау 

механизмдері; ағзаның іргелі қасиеттерінің пайда болуы-тірі (молекулалық, жасушалық, 

организмдік) ұйымдастырудың барлық деңгейлерінде тұқым қуалаушылық және 

өзгергіштік; биологиялық процестердің мәні: энергияның жасушаға айналуы, көбеюі, 

ұрықтандыруы, табиғи және антропогендік факторлардың әсер етуі; табиғи және 

антропогендік факторлардың мутагенезі, табиғи және антропогендік факторлардың 

мутагендік әсерлері туралы білімді көрсетеді.  

2) Әр түрлі көздерде биологиялық объектілер туралы ақпаратты өз бетінше тауып, 

оны сыни бағалайды;  

3) Биология әдістерін пайдалана отырып, өсімдік және жануарлар объектілерімен 

жұмыс істейді;  

4) Биологиялық объектілер мен процестерді салыстыру: тірі және өлі табиғат 

денелерінің химиялық құрамы, жасушалар мен тіндердің құрамы мен құрылысы, 

функциялары, салыстыру және талдау негізінде қорытынды жасайды; 

5) Биологиялық зерттеулер нәтижелеріне талдау жасайды;  

6) Биология бойынша ережеден тыс міндеттерді шешеді;  

7) Алынған теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды өз зерттеулерінде 

пайдаланады;   

8) Әртүрлі дереккөздерде ақпаратты іздеу, оларды сыни талдау және бағалау; 

өмірдің шығу тегі туралы әртүрлі биологиялық зерттеулер мен гипотезаларды талдау 

және бағалау дағдыларын пайдаланады;  

9) Биологиялық объектілермен жұмыс істеудің негізгі әдістерін қолдану қабілеті: 

бақылау, микроскопиялық препараттарды дайындау, сипаттау, талдау және синтездеу, 

биологиялық объектілер мен тірі жүйелердің жай-күйін бағалау; нақты жағдайдан өзіне, 

ұжымға және жалпы қоғамға барынша пайда ала отырып қойылған міндеттерді шешеді. 

 

Целью дисциплины является: сформировать у студентов целостное представление 

о строении и свойствах живых систем, основных молекулярных, клеточных, 

организменных процессах, обеспечивающих нормальное существование и развитие 

организмов, современных направлениях, проблемах и перспективах биологических наук;  

сформировать основополагающие знания и умения по важнейшим разделам 

биологической науки для изучения профессиональных дисциплин. 

Содержание: Общие закономерности проявления жизни: вопросы биологии клетки, 
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обмена веществ и энергии, размножения, передачи генетической информации и 

изменчивости. Общие закономерности индивидуального развития организмов, эволюции 

живой материи (теории происхождения жизни на Земле, вопросы эволюции организмов, 

взаимоотношения организмов и среды). Перспективы развития биологических наук и их 

стратегии в  охране природы, в решении экологических проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать знания о структуре гена и хромосом, принципах и методах 

генетического анализа; механизмах клеточного деления и дифференцировки в норме и 

патологии; проявлениях фундаментальных свойств организма - наследственности и 

изменчивости на всех уровнях организации живого (молекулярном, клеточном, 

организменном); сущности биологических процессов: превращения энергии в клетке, 

размножения, оплодотворения, действия природных и антропогенных факторов на них; 

мутагенез, мутагенные эффекты природных и антропогенных факторов;  

2) Самостоятельно находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках и критически ее оценивать;  

3) Работать с растительными и животными объектами с использованием методов 

биологии; 

4)  Сравнивать биологические объекты и процессы: химический состав тел живой 

и неживой природы, состав и строение, функции клеток и  тканей,  делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа;  

5) Проводить анализы результатов биологических исследований;  

6) Решать нестандартные задачи по биологии;  

7) применять полученные теоретические знания и практические навыки в 

практике собственных исследований;   

8) Использовать навыки поиска информации в разных источниках, их 

критического анализа и оценки; анализа и оценки различных биологических 

исследований и гипотез о происхождении жизни;  

9) Применять основные методы работы с биологическими объектами: 

наблюдения, приготовления микроскопических препаратов,  описания, анализа и синтеза, 

оценки состояния биологических объектов и живых систем; решения поставленных 

задач, извлекая из конкретной ситуации максимальную пользу для себя, коллектива и 

общества в целом. 

 

The purpose of the discipline is: to form students a holistic view of the structure and 

properties of living systems, basic molecular, cellular, organizational processes that ensure the 

normal existence and development of organisms, modern trends, problems and prospects of 

biological Sciences; to form the basic knowledge and skills in the most important areas of 

biological science for the study of professional disciplines. 

Contents: General patterns of life: questions of cell biology, metabolism and energy, 

reproduction, transmission of genetic information and variability. General laws of individual 

development of organisms, the evolution of living matter (the theory of the origin of life on 

Earth, the evolution of organisms, the relationship between organisms and the environment). 

Prospects of development of biological Sciences and their strategy in nature protection, in 

solving environmental problems. 

As a result of studying the discipline "General biology" the student must 

1) Demonstrate knowledge about the structure of the gene and chromosomes, principles 

and methods of genetic analysis; mechanisms of cell division and differentiation in the norm 

and pathology; manifestations of the fundamental properties of the organism - heredity and 

variability at all levels of the organization of life (molecular, cellular, organizational); the 

essence of biological processes: energy conversion in the cell, reproduction, fertilization, the 

action of natural and anthropogenic factors on them; mutagenesis, mutagenic effects of natural 

and anthropogenic factors.;  

2) Independently find information about biological objects in various sources and 

critically evaluate it;  

3) Work with plant and animal objects using biology techniques; 
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4) To Compare biological objects and processes: chemical composition of bodies of 

living and inanimate nature, composition and structure, functions of cells and tissues, to draw 

conclusions and generalizations based on comparison and analysis;  

5) To analyze the results of biological research;  

6) Solve non-standard problems in biology;  

7) apply the theoretical knowledge and practical skills in the practice of their own 

research;   

8) Use the skills of searching for information in different sources, their critical analysis 

and evaluation; analysis and evaluation of various biological studies and hypotheses about the 

origin of life;  

9) The Ability to apply the basic methods of working with biological objects: 

observation, preparation of microscopic preparations, description, analysis and synthesis, 

assessment of biological objects and living systems; solving problems, extracting from a 

particular situation the maximum benefit for themselves, the team and society as a whole. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Mектептегі биология  

Школьная биология  

School biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ара ұясының биологиясы                                                               

Биология пчелиной семьи                                                      

Bee family biology 

 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Natural sciences 

Пәннің мақсаты: дүние жүзінің біртұтас табиғи-ғылыми бейнесі, біртұтас жүйе 

ретінде табиғат туралы түсініктерді қалыптастыру; техника мен технологиялардың 

дамуына айқындаушы әсер еткен табиғи ғылымдардың әдістері мен ең маңызды 

идеялары туралы білімді игеру; қоршаған әлем құбылыстарын түсіндіру үшін алынған 

білімді қолдана білу, жаратылыстану-ғылыми және кәсіби маңызы бар мазмұнды 

ақпаратты қабылдау; қарапайым зерттеулер жүргізу, құбылыстарды талдау, табиғи-

ғылыми ақпаратты қабылдау және интерпретациялау барысында интеллектуалдық, 

шығармашылық қабілеттер мен сыни ойлауды дамыту. 

Мазмұны: Физика — табиғат туралы іргелі ғылым. Табиғат заңдарының және зат 

құрамының ғаламдағы бірлігі. Физикадағы жаңалықтар-техника мен өндіріс 

технологиясындағы прогрестің негізі. Механика. Молекулалық физика және 

термодинамика негіздері. Электродинамика негіздері. Тербелістер мен толқындар. 

Кванттық физика элементтері. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Д. И. 

Менделеевтің периодтық заңы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Заттың 

құрылымы. Су. Ерітінділер. Органикалық емес қосылыстар. Органикалық қосылыстар. 

Биология-тірі табиғат туралы ғылым жиынтығы. Биологиядағы ғылыми таным әдістері. 

Тор. Организм. Ағзалардың алуан түрлілігі. Қоршаған ортамен зат және энергия алмасу 

тірі жүйелердің өмір сүруінің қажетті шарты ретінде. Жасушаны бөлу-ағзалардың өсу, 

даму және көбею негізі. Жыныссыз және жыныстық көбею. Ұрықтандыру, оның 

биологиялық маңызы. Жеке (онтогенез), эмбриональды (эмбриогенез) және 

постэмбриональды даму туралы түсінік. Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік туралы 

жалпы түсінік. Тұқым қуалау заңдылықтары. Қазіргі заманғы ұсыну туралы генерал-п 

және геноме. Өзгергіштіктің генетикалық заңдылықтары. Өзгергіштік формаларының 

жіктелуі. Селекцияның генетикалық заңдылықтары. Эволюциялық теория және оның 

әлемнің қазіргі табиғи-ғылыми суретін қалыптастырудағы рөлі. Түрі, оның өлшемдері. 

Популяция түр мен эволюцияның құрылымдық бірлігі ретінде. Эволюцияның 

синтетикалық теориясы (СТЭ). Эволюцияның қозғаушы күші. Биосфераның тұрақты 

дамуының негізі ретінде түрлердің алуан түрлілігі. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 



23 

 

1) Дүние жүзінің табиғи-ғылыми бейнесін, табиғатын біртұтас жүйе ретінде түсіну; 

материяның өмір сүру формасы ретіндегі өмір ерекшеліктері, тірі жүйелердегі физикалық 

және химиялық процестердің рөлі; табиғат туралы түсініктердің эволюциясына, техника 

мен технологиялардың дамуына әсер еткен жаратылыстану саласындағы ең маңызды 

жаңалықтар мен жетістіктер туралы; табиғатты танудың жаратылыстану-ғылыми әдістері 

және мегамир, макромир және микромирді зерттеу құралдары туралы; мамандық 

бойынша әрі қарай оқу үшін жаратылыстану-ғылыми білімнің маңыздылығын 

түсінетіндігін көрсете алады. 

2) Кәсіби қызмет үшін жаратылыстану-ғылыми білімнің маңыздылығын, фактілер 

мен бағалауларды ажырату, бағалау қорытындыларын салыстыру, олардың бағалау 

критерийлерімен байланысын көру және өлшемдердің белгілі бір құндылықтар 

жүйесімен байланысы пайдалана алды;  

3) қоршаған құбылыстарды түсіндіру, өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 

табиғатқа ұқыпты қарау, табиғатты тиімді пайдалану үшін жаратылыстану-ғылыми 

білімді қолданады; 

4) Табиғи-ғылыми бақылаулар, тәжірибелер, зерттеулер және алынған 

нәтижелердің дұрыстығын бағалау; әлемді тануға, ғылыми жаратылыстану мәселелері 

бойынша пікірталастарға қатысуға, өз жұмыстарын дайындау үшін ғылыми 

жаратылыстану ақпаратының түрлі көздерін пайдалануға, ақпаратқа сыни қарауға 

мүмкіндік беретін жаратылыстану ғылымдары ұғымдық аппарат тәсілдерін пайдаланады;  

5) Қоршаған құбылыстарды түсіндіру, денсаулықты сақтау, өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғатқа ұқыпты қарау, әрі қарай оқуды жалғастыру үшін 

және болашақ кәсіби қызметте тиімді пайдалану үшін табиғатты танудың 

жаратылыстану-ғылыми әдістерін, мегамирді, макромирді және микромирді зерттеу 

құралдарын қолдана алады. 

 

Цель дисциплины:  формирование представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира,  природе как единой целостной системе; освоение 

знаний о наиболее важных идеях и достижениях, методах естественных наук, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологий;  овладение умениями 

применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации.  

Содержание: Физика — фундаментальная наука о природе. Единство законов 

природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — основа прогресса в 

технике и технологии производства. Механика. Основы молекулярной физики и 

термодинамики. Основы электродинамики. Колебания и волны. Элементы квантовой 

физики. Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. Вода. Растворы. 

Неорганические соединения. Органические соединения. Биология — совокупность наук о 

живой природе. Методы научного познания в биологии. Клетка. Организм. Многообразие 

организмов. Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое 

условие существования живых систем. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 

(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Общие представления о наследственности 

и изменчивости. Закономерности наследования. Современные представления о гене и 

геноме. Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. Генетические закономерности селекции. Эволюционная теория и ее роль в 

формировании современной естественно -научной картины мира.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать понимание о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе; об особенности жизни как формы 
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существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах; о 

наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  о естественно-

научных методах познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; о значимости естественно-научных знаний для дальнейшего обучения по 

специальности и в профессиональной деятельности. 

2) Использовать значимость естественнонаучных знаний для профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 

с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей;  

3) Применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования; 

4) Использовать приемы естественно-научных наблюдений, опытов, исследований 

и оценки достоверности полученных результатов; участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники естественнонаучной 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к информации;  

5) Применять естественнонаучные знания, естественнонаучные методы познания 

природы и средства изучения мегамира, макромира и микромира для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования для продолжения дальнейшего обучения и в будущей 

профессиональной деятельности.  

 

The purpose of the discipline: the formation of ideas about the holistic modern natural 

science picture of the world, nature as a single integrated system; the development of 

knowledge about the most important ideas and achievements, methods of natural Sciences, 

which had a decisive influence on the development of technology and technology; mastering the 

skills to apply the knowledge to explain the phenomena of the world, perception of information 

of natural science and professionally significant content; the development of intellectual, 

creative abilities and critical thinking in the course of simple research, analysis of phenomena, 

perception and interpretation of natural science information. 

Contents: Physics — the fundamental science of nature. The unity of the laws of nature 

and composition of matter in the Universe. Discoveries in physics — the basis of progress in 

technology and production technology. Mechanics. Fundamentals of molecular physics and 

thermodynamics. Fundamentals of electrodynamics. Vibrations and waves. Elements of 

quantum physics. Basic concepts and laws of chemistry. Periodic law and Periodic system of 

chemical elements of D. I. Mendeleev. Structure of matter. Water. Solutions. Inorganic 

compound. Organic compound. Biology is a set of life Sciences. Methods of scientific 

knowledge in biology. Cell. Organism. Diversity of organisms. The exchange of matter and 

energy with the environment as a necessary condition for the existence of living systems. Cell 

division is the basis of growth, development and reproduction of organisms. Asexual and sexual 

reproduction. Fertilization, its biological significance. The concept of individual (ontogenesis), 

embryonic (embryogenesis) and post-embryonic development. The General idea of 

As a result of the development of the discipline the student must: 

1) To understand the integral modern natural-scientific picture of the world, nature as a 

single integral system; features of life as a form of existence of matter, the role of physical and 

chemical processes in living systems; the most important discoveries and achievements in the 

field of natural science, which influenced the evolution of ideas about nature, the development 

of technology and technology;  

2) natural-scientific methods of knowledge of nature and means of studying the megamir, 

macrocosm and microcosm; to understand the importance of natural-scientific knowledge for 

further training in the specialty and in professional activities. 

3) To use the importance of natural science knowledge for professional activities, to 

distinguish facts and estimates, to compare the evaluation findings, to see their relationship with 

the evaluation criteria and the relationship of criteria with a certain system of values; to apply 
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natural science knowledge to explain the surrounding phenomena, to ensure the safety of life, 

respect for nature, environmental management; 

4) To use the methods of natural-scientific observations, experiments, research and 

evaluation of the reliability of the results; conceptual apparatus of natural Sciences, allowing to 

know the world, to participate in discussions on natural science issues, to use various sources of 

natural science information for the preparation of their own works, to be critical of information;  

5) Able to understand and apply natural science knowledge, scientific methods of 

cognition of nature and the means of investigation megaera, of the macrocosm and of the 

microcosm to explain surrounding phenomena, health, security of life, careful attitude to nature, 

rational use of natural resources to continue further education and in future careers. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Mектептегі биология, химия, физика  

Школьная биология, химия, физика 

School biology, chemistry, physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Териология                                                               

Териология                                                       

Theriology 

 

Зоология  

Зоология  

Zoology 

Пәннің мақсаты: кешенді морфологиялық және омыртқасыз және омыртқалы 

жануарлардың функционалдық ұйымдасуы, қоршаған ортаға бейімдеуі, 

омыртқасыздардың және омыртқалылардың жеке және тарихи даму заңдылықтары, 

қазіргі заманғы систематиканың эволюция жолдары, табиғат және адам өміріндегі 

маңызы туралы студенттердің ғылыми білімдерін қалыптастыру. 

Мазмұны: зоология ғылымының дамуының негізгі сатылары мен даму 

заңдылықтары. Жануарлардың жіктелуі, макрожүйелердің негізгі принциптері, ұйымдасу 

деңгейлерінің сипаты. Жануарлардың негізгі топтарының эволюциясы және филогенез 

заңдары. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент:  

1) Жануарлардың ұйымдастыру деңгейлерінің сипаттамасын; жануарлардың 

типтерінің, сондай-ақ сыныптарының систематикасын, құрылысын, онтогенезін, 

экологиясын; жануарлардың негізгі топтарының филогиясын түсінеді; 

2) Зерттелетін материалды талдауға, жануарлардың қандай да бір топтарының 

морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін анықтауға, олардың ұйымдастырылу 

дәрежесін қадағалайды;  

3) алынған теориялық білім мен зертханалық дағдыларды практикалық және 

ғылыми-зерттеу қызметінде қолдануға қабілетті;  

4) Ғылыми зерттеулердің, оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, жиналған 

материалды жинау және камералдық өңдеу әдістерін меңгеру, құрастырудың негізгі 

әдістерін меңгерген. 

5) Кәсіби, зерттеу құзыреттерін қалыптастырады. Зоология саласындағы ғылым 

мен техниканың жаңа жетістіктерін өз бетінше зерделеу құзыретін дамытады. 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов комплексные научные знания о 

морфофункциональной организации беспозвоночных и позвоночных животных, об их 

приспособлениях к окружающей среде, закономерностях индивидуального и 

исторического развития беспозвоночных и позвоночных животных, путях эволюции, 

современной систематики, о их роли в природе и жизни человека. 

Содержание: основные этапы и закономерности развития науки зоологии, 

классификация животных, основные принципы макросистемы, характеристика уровней 

организации: клеточный, тканевой. Основные закономерности эволюции животных и 

филогения основных групп животных. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать  характеристику уровней организации животных; систематику, 

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

групп животных; 

2) Способен анализировать изучаемый материал, выделять наиболее характерные 

морфологические и биологические особенности тех или иных групп животных, 

прослеживать степень повышения их организации;  

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

научно-исследовательской деятельности;  

4) Владеть основными методами научных исследований; работать с учебной и 

научной литературой; владеть методами сбора и камеральной обработки собранного 

материала, монтировать 

5) Формировать профессиональные, исследовательские компетенции. Развивать 

компетенции самостоятельного изучения новейших достижений науки и техники в 

области зоологии. 

 

The purpose of the discipline: To form students complex scientific knowledge about the 

morphofunctional organization of invertebrates and vertebrate, about their adaptations to the 

environment, patterns of individual and historical development of invertebrates and vertebrate, 

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

Content: the main stages and patterns of development of the science of zoology, the 

classification of animals, the basic principles of the macrosystem, the characteristics of the 

levels of organization: cellular, tissue. The basic laws of the evolution of animals and the 

phylogeny of the main groups of animals. 

As a result of the study, the student: 

1) Understands the characteristics of the levels of organization of animals; systematics, 

structure, ontogenesis, ecology of types and classes of animals; phylogeny of the main groups of 

animals; 

2) It is able to analyze the studied material, to identify the most characteristic 

morphological and biological features of certain groups of animals, to trace the degree of 

improvement of their organization; 

3)  to apply the theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities;  

4) Owns the main methods of scientific research; work with educational and scientific 

literature; own methods of collection and processing of the collected material, mount 

5) Forms professional, research competencies. To develop the competence of self-study 

of the latest achievements of science and technology in the field of Zoology. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жалпы биология 

Общая биология 

General Biology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Ара ұясының биологиясы                                                             

Биология пчелиной семьи                                                     

Bee family biology,  

 

Жануарлар физиологиясы  

Физиология животных  

Animal physiology 

Курстың мақсаты: жануарлар ағзасында өтетін әр түрлі құрылымдық деңгейдегі 

тіршілік процестерінің (зат алмасу, тыныс алу, қоректену және т.б.) заңдылықтары және 

жеке мүшелер қызметінің маңызымен, ағза мен сыртқы орта араларындағы өзара 

әсерлердің механизмдерімен таныстырып, болашақ мамандықты игеруге қажет білімді 

жинақтауға мүмкіндік беру.  
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Негізгі тараулар: қозғыш құрылымдар физиологиясы; орталық жүйке жүйесі, 

мидың интегравтивтік қызметі, талдағыштар; мүшелер мен мүшелер жүйесінің 

физиологиясы; зат пен қуат алмасуы; ішкі секреция бездері; көбею және сүттену 

физиологиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент тиісті: 

1) Жануарлардың құрылымдық және функционалдық ұйымының негізгі 

принциптерін; ағзаның жекелеген жүйелерінің физиологиялық үдерістері мен 

функцияларының ерекшеліктері мен заңдылықтарын: жүйке, сенсорлық, эндокриндік, 

қан, қан айналымы, тыныс алу және т. Б.; әртүрлі жануарлардың салыстырмалы 

аспектісінде физиологиялық процестер мен функциялардың ерекшеліктерін түсінеді;  

2) Сабақтарда қаралған тәжірибелік әдістерді диагностика және терапия, 

жануарларды дұрыс күтіп-ұстауды ұйымдастыру, тиімді пайдалану және олардың 

өнімділігін арттыру үшін пайдаланады;  

3) Алынған білімді кәсіби қызметте тиімді пайдалану: жануарлардан алынатын 

шикізат пен тауарлардың сапасын бағалау кезінде; марал шаруашылығы өнімдерін қайта 

өңдеу технологиясын жақсарту жолдары мен тәсілдерін анықтау кезінде және т.б. 

4) Жануарларға және олардың гомеостаздың құрауыштарына қанның 

физиологиялық тұрақтысын, алмасу процестерін және жылуландыруды, тыныс алуды, 

эндокринді, иммундық, асқорыту, лактацияны, бөліп шығару жүйелерін және т. Б. 

Зерттеу бойынша өз бетінше зерттеу жүргізеді.  

5) Практикада ғылыми зерттеулер әдістерін, жұмыс эксперименттерін қою, қан, 

қан айналымы, тыныс алу, лактация, зат пен энергия алмасу, бөліп алу, орталық жүйке 

жүйесі, жоғары жүйке қызметі жүйесін зерттеу әдістерін қолдана алады;  

6) Ағзаның  негізгі жүйелерінің (нерв, иммундық, сенсорлық, қозғалыс, қан, қан 

айналымы, лимфа айналымы, тыныс алу, бөліну, ас қорыту, көбею, ішкі секреция және 

т.б.) қызмет ету заңдылықтарын, ағзаның дамуының барлық сатыларындағы 

физиологиялық процестердің динамикасын талдайды. 

 

Цель курса: изучение закономерностей жизненных процессов (обмена веществ, 

дыхания, питания, движения и др.) на разных структурных уровнях; выяснение 

механизмов, обеспечивающих взаимодействие отдельных частей организма и организма 

как целого с внешней средой; изучение становления физиологических функций, их 

формирования на разных этапах индивидуального развития. 

Основные разделы: физиология возбудимых структур, физиология центральной 

нервной системы, интегративная деятельность нервной системы, анализаторы, 

физиология органов и систем органов, обмен веществ и энергии, эфизиология 

эндокринной системы, физиология размножения и лактация.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать основные принципы структурной и функциональной организации 

животных; особенности и закономерности физиологических процессов и функций 

отдельных систем организма: нервной, сенсорной, эндокринной, крови, кровообращения, 

дыхания и др.; особенности физиологических процессов и функций в сравнительном 

аспекте у животных разных видов;  

2) Использовать рассмотренные на занятиях практические методы для диагностики 

и терапии, организации разумного содержания, эффективного использования животных и 

повышения их продуктивности;  

3) Эффективно использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности: при оценке качества сырья и товаров животного происхождения; при 

определении путей и способов улучшения технологий по переработке продукции 

мараловодства и др. 

4) Самостоятельно проводить  исследования на  животных и составляющих систем 

их гомеостаза по изучению физиологических констант крови, обменных процессов и 

теплорегуляции, дыхания, эндокринной, иммунной,  пищеварительной,  лактации, 

выделительной систем и т. 
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5) Использовать на практике методы научных исследований, постановки рабочих 

экспериментов, методы исследований системы крови, кровообращения, дыхания, 

лактации, обмена веществ и энергии, выделения, центральной нервной системы, высшей 

нервной деятельности;   

6) Анализировать закономерности функционирования основных систем организма 

(нервной, иммунной, сенсорной, двигательной, крови, кровообращения, 

лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, размножения, внутренней 

секреции и др.), динамику физиологических процессов на всех стадиях развития 

организма. 

 

The purpose of the course: the study of the laws of life processes (metabolism, 

respiration, nutrition, movement, etc.) at different structural levels; clarification of the 

mechanisms that ensure the interaction of individual parts of the organism and the organism as a 

whole with the external environment; study of the formation of physiological functions, their 

formation at different stages of individual development. 

The content of the course: physiology of excitable structures, physiology of the central 

nervous system, integrative activity of the nervous system, analyzers, physiology of organs and 

organ systems, metabolism and energy, ephysiology of the endocrine system, physiology of 

reproduction and lactation. 

As a result of the study, the student: 

1) Understand the basic principles of structural and functional organization of animals; 

features and patterns of physiological processes and functions of individual body systems: 

nervous, sensory, endocrine, blood, circulation, respiration, etc.; features of physiological 

processes and functions in the comparative aspect of animals of different species;  

2) Use reviewed in the classroom practical methods for diagnosis and therapy, the 

organization of intelligent content, effective use of animals and improve their productivity;  

3) effectively use acquired knowledge in professional activity: in evaluating the quality 

of raw materials and products of animal origin; the identification of ways and methods of 

improvement of technologies on processing of products of maral breeding, etc. 

4) Independently to carry out researches on animals and components of systems of their 

homeostasis on studying of physiological constants of blood, metabolic processes and 

thermoregulation, respiration, endocrine, immune, digestive, lactation, excretory systems, etc. 

5) Uses in practice the methods of research, production of working experiments, methods 

of research of the blood system, circulation, respiration, lactation, metabolism and energy, 

secretion, Central nervous system, higher nervous activity;   

6) Analyzes the laws of functioning of the main body systems (nervous, immune, 

sensory, motor, blood, blood circulation, lymph circulation, respiration, secretion, digestion, 

reproduction, internal secretion, etc.), the dynamics of physiological processes at all stages of 

development of the body. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Цитология және гистология  

Цитология и гистология  

Cytology and histology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Марал аурулары зоогигиена және ветпрофилактика негіздерімен  

Болезни маралов с основами зоогигиены и ветпрофилактики 

Diseases of marals with bases of zoogigena and veterinary prevention 

 

Жалпы генетика                                                                             

Общая генетика                                                                            

General genetics  

Пәннің негізгі мақсаты: классикалық және қазіргі заманғы генетика жетістіктері 

негізінде тұқым қуалаушылық және өзгергіштік  заңдылықтары туралы  жүйелі  білімді 

қалыптастыру; тәжірибелік мәліметтерге генетикалық талдау жасау және  генетикалық 

есептерді  шешу дағдыларын  қалыптастыру;  генетиканың негізгі  заңдарын, адамның 
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практикалық қызметі мен ғылым үшін генетикалық білімнің  рөлін түсінуді дамыту және 

оларды мектептегі биологиялық білім берудің жаңартылған мазмұнының мақсаттары мен 

міндеттерін шешу және  мамандық бойынша ары қарай білім алуды жалғастыру үшін  

қажетті деңгейде меңгерту.  

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

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

тәжірибені дамытудағы, медицина, ауыл шаруашылығы, экология, микробиологиялық 

және биотехнологиялық салалардағы мәселелерді шешудегі рөлі. Тұқым 

қуалаушылықтың цитологиялық негізі. Аллелді және аллелді  емес  гендердің өзара 

әрекеттесуі кезінде белгілердің тұқым қуалауы және тұқым қуалау принціптері.   Тұқым 

қуалаушылықтың хромосомалық теориясы.  Жыныс генетикасы және жыныспен тіркес 

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

Геннің құрылымы және қызметі. Тұқым қуалаудың молекулалық негіздері.  Онтогенездің 

генетикалық негіздері. Популяция генетикасы. Адам генетикасы.  Селекцияның  

генетикалық негіздері. Гендік инженерия мәселелері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Генетика пәнін, мақсаттары мен міндеттерін, модельдік объектілері мен 

әдістерін; Генетиканың даму тарихын; генетика ғылымының қазіргі жағдайын және оның 

ғылым мен практиканы дамытудағы, медицина, ауыл шаруашылығы, экология, 

микробиологиялық және биотехнологиялық өнеркәсіп мәселелерін шешудегі рөлін; 

мектептегі биологиялық білім беру жүйесіндегі және болашақ биология пәнінің ғылыми 

біліміндегі "генетика" курсының маңыздылығын, рөлі мен орнын түсінеді; 

2) Статистикалық өңдеу әдістерін пайдалана отырып, тұқым қуалаушылықты 

зерттеу бойынша эксперименталды деректерге, модельдік тәжірибе нәтижелеріне сауатты 

талдау жүргізеді; будандастыру, тектік, тектік суреттер сұлбасын құрады; генетиканың 

негізгі бөлімдері бойынша генетикалық есептерді шешіп және дұрыс рәсімдейді;  

3) Оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиетпен, электрондық ресурстармен, оның 

ішінде білімді кеңейту және тереңдету, генетикалық және ситуациялық есептер мен 

кейстерді шешу үшін интернет желісінің ресурстарымен өз бетінше жұмыс істейді; 

4) Биологиялық процестердің мәнін түсіндіру үшін тұқым қуалаушылықтың және 

генетикалық материалдың өзгергіштігінің іргелі заңдарын пайдаланады; тұқым 

қуалаушылықты зерделеу жөніндегі модельдік эксперименттерге генетикалық талдау 

жүргізуде, генетикалық есептерді шешу дағдыларын қолданады; 

5) Интернет желісінде жұмыс істеу, әдебиетпен өз бетінше жұмыс істеу, 

ынтымақтастық, логикалық, аналитикалық, сыни ойлау және рефлексия негізінде топта 

жұмыс істеу, әрі қарай оқуды жалғастыру және болашақ кәсіби қызметте пайдалану үшін 

қажетті және жеткілікті көлемде теориялық білімі мен практикалық іскерліктері, 

машықтары бар. 

 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

систематизированных знаний о закономерностях наследственности и изменчивости на 

основе достижений классической и  современной генетики; формирование навыков 

генетического анализа экспериментальных данных и решения генетических задач; 

выработка понимания фундаментальных законов генетики, роли  генетических знаний 

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

необходимом для решения целей и задач обновленного содержания биологического 

образования в школе и продолжения дальнейшего обучения по специальности.  

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

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

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

микробиологической и биотехнологической промышленности. Цитологические основы 

наследственности. Основные закономерности наследования признаков и принципы 

наследственности при взаимодействии аллельных и неаллельных генов. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика пола и сцепленное с полом наследование. 

Сцепленное наследование и кроссинговер. Нехромосомное наследование. Изменчивость 



30 

 

и методы изучения.  Структура и функция гена. Молекулярные механизмы реализации 

наследственной информации. Генетические основы онтогенеза. Генетика популяций. 

Генетика человека. Генетические основы селекции. Вопросы генетической инженерии.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать предмет, цели и задачи, модельные объекты и методы генетики; 

историю развития генетики;  современное состояние науки генетики, и ее роль в развитии 

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

микробиологической и биотехнологической промышленности; значимость, роль и место 

курса «Генетики» в системе школьного биологического образования и в научном 

образовании будущего учителя биологии;  

2) Грамотно проводить анализ экспериментальных данных, результатов модельных 

опытов по изучению наследственности с использованием методов статистической 

обработки; составлять схемы скрещиваний, родословной, расположения генов, 

генетические рисунки; решать и правильно оформлять генетические задачи по основным 

разделам генетики; 

3) Самостоятельно работать с учебной, научной, справочной литературой, 

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

углубления знаний, решения генетических и ситуационных задач и кейсов,  

4) Применять  навыки использования фундаментальных законов наследственности 

и  изменчивости генетического материала для объяснения сущности биологических 

процессов; проведения генетического анализа модельных экспериментов по изучению 

наследственности, решения генетических задач;  

5) Обладать теоретическими знаниями и практическими умениями, навыками 

работы в сети Интернет, самостоятельной работы с литературой, работы в группе на 

основе сотрудничества, логического, аналитического, критического мышления и 

рефлексии в  объеме, необходимом и достаточном для  продолжения дальнейшего 

обучения и использования в будущей профессиональной деятельности.   

 

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

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

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

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

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

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

further education in the specialty. 

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

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

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

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

patterns of trait inheritance and principles of heredity in the interaction of allelic and nonallelic 

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

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

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

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

Genetic basis of selection. Questions of genetic engineering. 

As a result of studying the discipline the student should: 

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

the history of genetics; the current state of genetics science, and its role in the development of 

science and practice, in solving problems of medicine, agriculture, ecology, Microbiology and 

biotechnology industry; the importance, role and place of the course "Genetics" in the school 

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

2) Competently performs an analysis of experimental data, results of model experiments 

to study inheritance using the methods of statistical processing; to make the scheme crosses, 

pedigree, location of genes, genetic figures; solve and properly execute genetic tasks on the 

basic sections of genetics; 
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3) Independently works with educational, scientific, reference literature, electronic 

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

situational problems and cases,  

4) Applies the skills of using the fundamental laws of heredity and variability of genetic 

material to explain the nature of biological processes; genetic analysis of model experiments on 

the study of heredity, solving genetic problems;  

5) Has theoretical knowledge and practical skills, skills of working on the Internet, 

independent work with literature, working in a group on the basis of cooperation, logical, 

analytical, critical thinking and reflection to the extent necessary and sufficient to continue 

further training and use in future professional activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Экология и устойчивое развитие 

Экология және тұрақты дамуы 

Ecology and steady development 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Жануарлар этологиясы  

Этология животных  

Animalethology 

 

Биогеография  

Биогеография  

Biogeography   

Мақсаты: студенттерге биосфераның тірі мекендеушілері туралы және планета 

тіршілігінде организмдердің рөлі туралы, Жер шарында бірлестіктердің таралу 

заңдылықтары туралы түсінік беру. Органикалық әлемнің негізгі даму кезеңдерімен  

планетаның түрлі аймақтарындағы флора мен фаунаның қазіргі жай-күйімен таныстыру. 

Су ортасының экологиялық жағдайының мәнін және әлемдік мұхиттардың өзіндік 

биотикалық ерекшеліктерін көрсету. Биогеография бойынша алған білімдерін экология, 

биоиндикация, мониторинг, ландшафтиканың түрлі бөлімдерінде практикалық қолдану 

мүмкіндігін көрсету. 

Мазмұны: Биогеография объектілерін зерттеу. Биогеографияның негізгі даму 

сатылары. Өсімдіктер мен жануарлардың жер бетінде географиялық таралу 

заңдылықтары. Ареал туралы ілім. Жер шарының фауналық және флоралық 

аудандастырылуы. Материктер мен аралдар фаунасы.  Мәдени өсімдіктер мен 

жануарлардың географиясы. Қорғауға алынған табиғат территорияларының 

орналасуының географиялық принциптері. 

Пәнді аяқтағаннан кейін студент: 

1) Биогеографияның даму этаптарын, жер шарының биогеографиялық облыстарға 

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

өсімдіктер мен жануарлардың географиясын түсінеді. 

2) Өсімдіктер мен жануарлардың құрлықтың бетінде біркелкі емес географиялық 

таралуының негізгі себептері мен заңдылықтарын түсіндіруге; адамның флора мен фауна 

өкілдерін пайдаланудың ең қолайлы мерзімдері мен нормаларына негіздеме береалады;  

3) Тірі организмдер санының динамикасы, олардың жіктелуі және өмір сүру 

ерекшеліктері туралы түсініктерді түсіндіруге қабілетті. 

4) Биогеографиялық картаны, нақты аумақтың флорасы мен фаунасына сипаттама 

беру, жаһандық және жергілікті компьютерлік желілерде ақпаратты іздеу және алмасу 

әдістері пайдалана отырып қорытынды жасайды; 

5) Білім беру және кәсіби қызметінде әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстану-

ғылыми түсінігі туралы білімді қолдануға, ақпаратты математикалық өңдеу, теориялық 

және эксперименталды зерттеу әдістерін қолдануға; табиғатқа қатысты этикалық және 

құқықтық нормаларды ұстануға (биоэтика принциптері), табиғатты сақтауға және 

адамның құқықтары мен денсаулығын қорғауға нақты құндылықты бағдарға ие;  

6) Зоо және фитогеографиялық салалардың негізгі қасиеттерін, олардың 

құрылымының өзара байланысы мен өзара тәуелділігін, биогеографияның дамуының 
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негізгі кезеңдерін, өсімдіктер мен жануарлардың жер бетінде географиялық таралу 

заңдылықтарын түсіне және түсіндіруге қабілетті, ұжымда жұмыс істеуге қабілетті;  

7) Ақпаратты беруде АКТ-ны пайдалана алады. 

 

Цель: Основной задачей преподавания дисциплины является дать студентам 

представление о живом населении биосферы и роли организмов в жизни планеты, о 

закономерностях распространения сообществ по Земному шару. Познакомить студентов 

с основными этапами развития органического мира, с современным состоянием флоры и 

фауны разных регионов планеты. Показать сущность экологических условий водной 

среды и принципы биотического своеобразия Мирового океана. Показать возможности 

практического использования знаний в области биогеографии в различных разделах 

экологии, биоиндикации, мониторинга, медицины, ландшафтоведения и др.  

Содержание: Изучение объектов биогеографии. Основные этапы развития 

биогеографии, закономерности географического распространения на земле растений и 

животных, учение об ареале, типы ареалов, понятия флора и фауна, флористическое и 

фаунистическое районирование земного шара, материковая и островная фауна, география 

культурных растений и животных, географические принципы размещения особо 

охраняемых природных территорий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать 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) Способен объяснить основные причины и закономерности неравномерного 

географического распределения растений и животных на поверхности суши; дать 

обоснование наиболее благоприятных сроках и нормах использования представителей 

флоры и фауны человеком;  

3) Иметь представление о динамике численности живых организмов, их 

классификацию и особенности существования;  

4) Делать выводы используя биогеографическую карту, дать описание флоры и 

фауны конкретной территории, методы  поиска  и  обмена информацией  в  глобальных  и 

локальных компьютерных сетях;    

5) Использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; следовать 

этическим и правовым нормам в отношении природы (принципы биоэтики),  имеет 

четкую ценностную ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья 

человека;  

6) Способен понимать и объяснять основные свойства зоо и фитогеографических 

областей, взаимосвязи и взаимозависимости их структуры, основные этапы развития 

биогеографии, закономерности географического распространения на земле растений и 

животных, спасобен работать в коллективе;  

7) Способен использовать ИКТ в представлении информации.  

 

Purpose: The main task of teaching discipline is to give students an idea of the living 

population of the biosphere and the role of organisms in the life of the planet, the patterns of the 

spread of communities around the globe. To acquaint students with the basic stages of 

development of the organic world, with the modern state of flora and fauna of different regions 

of the planet. Show the essence of the ecological conditions of the aquatic environment and the 

principles of the biotic originality of the World Ocean. Show the possibilities of practical use of 

knowledge in the field of biogeography in various sections of ecology, bioindication, 

monitoring, medicine, landscape science, etc. 

Contents: Studying of objects of biogeography. He considers the main stages of the 

development of biogeography, the regularities of the geographical distribution of plants and 

animals on land, the theory of the range, the types of areals, the concepts of flora and fauna, the 
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floristic and faunistic zoning of the globe, the continental and insular fauna, the geography of 

cultivated plants and animals, the geographical principles for the location of specially protected 

natural territories. 

As a result of the study, the student must:  

1) Understand the main stages of development of biogeography, patterns of geographical 

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

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

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

plants and animals on the land surface; to justify the most favorable terms and standards of use 

of flora and fauna by humans;  

3) Be aware of the dynamics of the number of living organisms, their classification and 

features of existence;  

4) draw conclusions using biogeographic map, give a description of the flora and fauna of 

a particular area, methods of search and exchange of information in global and local computer 

networks;    

5) to Use knowledge about the modern natural science picture of the world in educational 

and professional activities, to apply methods of mathematical processing of information, 

theoretical and experimental research; to follow ethical and legal norms in relation to nature 

(principles of bioethics), has a clear value orientation to the preservation of nature and the 

protection of human rights and health;  

6) Able to understand and explain the basic properties of zoo and phytogeographic areas, 

the relationship and interdependence of their structure, the main stages of biogeography, 

patterns of geographical distribution of plants and animals on earth, spasoben work in a team;  

7) Able to use ICT in the presentation of information. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жануарлар әлемін қорғау 

Охрана животного мира 

Protection of animals  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Энтомология  

Энтомология  

Entomology 

 

Териология  

Териология  

Theriology  

Мақсаты: Сүтқоректілерді, олардың ұйымдастырылуы мен экологиясын жан-жақты 

зерттеу, қазіргі жай-күймен, териологиялық зерттеулердің мәселелері мен міндеттерімен 

танысу. 

Мазмұны: Териология курсы, сүт қоректілердің морфологиясы және 

систематикасы. Қолданбалы териология. Териологиядағы зерттеу әдістері. Сүтқоректілер 

класы. Жоғары аңдардың ішкі сыныбы. Кеміргіштер отряды. Кит тәрізділер отряды. 

Ескекақтылар отряды. Тақтұяқтылар отряды. Сүтқоректілер сыныбының қазіргі құрамы. 

Жануарлардың даму эволюциясының жалпы сипаттамасы. Сүтқоректілерді 

ұйымдастырудың жалпы ерекшеліктері. Сүтқоректілердің анализаторлары. Әр түрлі пана. 

Бояудың өзгергіштік түрлері. Аңдардың санының қозғалысы. 

Пәнді аяқтаған соң студент тиісті:  

1) Сүтқоректілердің сыртқы морфологиясы мен анатомиясының негізгі 

ұғымдарын (терминдерін); осы жануарлардың ағзасында өтетін физиологиялық 

процестердің ерекшеліктерін; сүтқоректілердің негізгі экологиялық-жүйелі топтарының 

көбею және даму ерекшеліктерін; топ топтары мен тұқымдастарының классификациясы 

мен жүйесін; сүтқоректілердің дамуының эволюциялық кезеңдерін; адам өмірінде 

маңызды практикалық маңызы бар таксон өкілдерін; сүтқоректілер ортасымен тұрақты 

қызмет ету және өзара әрекеттесу заңдылықтарын және адамның қоршаған ортаға әсері 
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туралы түсінеді; сүтқоректілердің тіршілік ету жағдайларына бейімделуі және оларды 

қорғау жөніндегі іс-шаралар, адамның әсері туралы негізгі ұғымдарды түсінеді.   

2) Сүтқоректілер ағзасының алуан түрлі функцияларына және таксономиялық 

топтардың алуан түрлілігіне бағдарлануды көрсете алады;  

3) Практикалық және ғылыми-зерттеу қызметінде, ғылыми - зерттеу және жобалау 

жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуде алынған теориялық білімдер мен зертханалық 

дағдыларды қолдана алады. 

4) Логикалық, аналитикалық, сыни және тұжырымдамалық ойлауды көрсетеді: 

алынған білім мен әдістерді пайдалана отырып, қорытындыларды, дәлелдерді ұсыну және 

қорғау жолымен алынған деректерді жинау, талдау, түсіндіру және қорыту; 

5) Биологиялық объектілердің әртүрлілігі туралы негізгі түсініктерді, 

биосфераның тұрақтылығы үшін биологиялық әртүрліліктің мәнін түсіну; биологиялық 

объектілерді бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу, өсіру әдістерін пайдалану 

құзыреттілігін дамыта алады. 

 

Цель данного курса - всестороннее изучение млекопитающих, их организации и 

экологии, знакомство с современным состоянием, проблемами и задачами 

териологических исследований. 

Содержание: Курс териологии, задачи и перспективы развития териологии 

Морфология и систематика млекопитающих. Прикладная териология. Методы 

исследования в териологии. Класс млекопитающие. Подкласс высшие звери. Отряд 

грызуны. Отряд китообразные. Отряд ластоногие. Надотряд  непарнокоптные. 

Происхождение современного состава класса млекопитающих. Общая характеристика 

эволюции развития животных. Общие особенности организации млекопитающих. 

Анализаторы млекопитающих. Убежища разного типа. Виды изменчивости окраски. 

Движение численности населения зверей.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать основные понятия (термины) дисциплины, детали внешней 

морфологии и анатомии млекопитающих; особенности физиологических процессов, 

протекающих в организме этих животных; особенности размножения и развития 

основных эколого-систематических групп млекопитающих; современные принципы 

классификации и систему отрядов и семейств класса; эволюционные этапы развития 

млекопитающих; представителей таксона, имеющих важное практическое значение в 

жизни человека;  закономерности устойчивого функционирования и взаимодействия со 

средой млекопитающих и влияние человека; приспособления млекопитающих к условиям 

обитания и мероприятия по их охране, влияние человека;  

2) Демонстрировать умения ориентироваться в многообразных функциях 

организма млекопитающих и многообразии таксономических групп;  

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

научно-исследовательской деятельности, в организации и проведении научно - исследовательской 

и проектной работы; 

4) Демонстрировать логическое, аналитическое, критическое и концептуальное 

мышление: сбор, анализ, интерпретация и обобщение полученных данных путем 

выдвижения и защиты выводов, аргументов с использованием полученных знаний и 

методов; 

5) Развивать компетенции демонстрации базовых представлений о разнообразии 

биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости 

биосферы; использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; 

 

The purpose of this course - a comprehensive study of mammals, their organization and 

ecology, familiarity with the current state, problems and challenges of Theriological research. 

Content: The course of mammals, tasks and prospects of development of mammals 

Morphology and taxonomy of mammals. Applied theriology. Research methods in theriology. 

The class of mammals. A subclass of the higher animals. A squad of rodents. The order 
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Cetacea. The pinnipeds. Superorder nepamatoti. Origin of the modern composition of the class 

of mammals. General characteristics of the evolution of animal development. General features 

of the organization of mammals. Analyzers mammals. Shelters of different types. Types of 

color variability. The movement of the population of animals. 

At the end of the course, the student:  

1) Understands the basic concepts (terms) of discipline, details of external morphology 

and anatomy of mammals; features of physiological processes occurring in the body of these 

animals; features of reproduction and development of the main ecological and systematic groups 

of mammals; modern principles of classification and the system of orders and families of the 

class; evolutionary stages of development of mammals; representatives of taxa of practical 

importance in human life; patterns of sustainable functioning and interaction with the 

environment of mammals and human influence; adaptation of mammals to living conditions and 

measures for their protection, human influence;  

2) Demonstrates the ability to navigate the diverse functions of mammals and the 

diversity of taxonomic groups;  

3) Apply the theoretical knowledge and laboratory skills in practical and research 

activities, in the organization and conduct of research and project work; 

4) Demonstrates logical, analytical, critical and conceptual thinking: collection, analysis, 

interpretation and generalization of the data obtained by drawing and defending conclusions, 

arguments using the knowledge and methods; 

5) Develops the competence to demonstrate the basic understanding of the diversity of 

biological objects, understanding the importance of biodiversity for the stability of the 

biosphere; use the methods of observation, description, identification, classification, cultivation 

of biological objects; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Зоология 

Зоология  

Zoology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Панта марал шаруашылығы 

Пантовое мараловодство  

Antler maral breeding 

 

Ара ұясының биологиясы                                                                   

Биология пчелиной семьи                                                          

Bee family biology 

Мақсаты: жыл кезеңінде аралардың дамуы мен өсуінің ерекшеліктері бойынша 

білім, білік және дағдыларды қалыптастыру. 

Мазмұны: Ара ұясының құрамы. Бал ара аналығының мәні мен функциялары, оның 

жұмыс араларынан айырмашылығы. Отбасындағы жұмысшы аралардың функциялары, 

аралар трутовкалар. Бал ара өміріндегі ара кезеңі. Аналық және жұмысшы аралардың 

өмір сүру ұзақтығы. Араның анатомиясы. Ас қорыту, тыныс алу және қанайналым 

мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Араның ағзасындағы зат алмасу. Араның көбею 

мүшелері және дамуы. Сезім мүшелері және араның жүйке жүйесі. Ара ұясының ұясы 

және ұялардың құрылысы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент тиісті: 

1) Бал араларының морфологиясын, анатомиясын, физиологиясын; бал ара 

ұясының құрамын, бал ара ұясы дарақтарының қызметін, олардың сыртқы түрі бойынша 

айырмашылықтарын; бал ара аналығының мәні мен қызметін, оның жұмыс араларынан 

айырмашылықтарын; бал ара ұясының өмір кезеңдерін; бал ара ұясының жағдайын, 

алғышарттарын және белгілерін; бал ара ұясының құрылысын; үрлеу процесінің 

ерекшеліктерін; адам мен жануарларға удың әсерін түсінеді. 

2) Бал араларының негізгі тұқымдарын анықтай алады; бал ара ұясының 

дарақтарын, отбасының күшін және бал ара маусымының әр түрлі уақытында аналықтың 

сапасын анықтай алады. 
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3) Бал ара шаруашылығы өнімдерін өндіру мақсатында алынған білімді практикада 

қолдану дағдыларын дамытауы тиіс, бұл бал араларымен жұмыс істеу қағидаларын 

түсінуге студенттерді дайындаудың негізі болып табылады. 

4) Кәсіптік, зерттеу құзыреттерін қалыптастырады, ара шаруашылығы 

саласындағы ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін өз бетінше зерделеу 

құзыреттерін дамытады. 

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

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсетеді. 

 

Цель: формирование знаний, умений и навыков по особенностям роста и развития 

пчелиной семьи в течение разных сезонов года.  

Содержание:  Состав пчелиной семьи. Значение и функции пчелиной матки, ее 

отличие от рабочих пчел. Функции рабочих пчел в семье, пчелы трутовки. Ульевой 

период в жизни пчел. Продолжительность жизни маток и рабочих пчел. Анатомия  

пчелы. Строение и функции органов пищеварения, дыхания и кровообращения. Обмен 

веществ в организме пчелы. Органы размножения и развитие пчелы. Органы чувств и 

нервная система пчелы. Гнездо пчелиной семьи и строительство сотов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать морфологию, анатомию, физиологию пчел; состав пчелиной семьи, 

функции особей пчелиной семьи, их отличия по внешнему виду; значение и функции 

пчелиной матки, ее отличия от рабочих пчел; периоды жизни пчелиной семьи; условия, 

предпосылки и признаки роения; строение гнезда пчелиной семьи; особенности процесса 

ужаления; действие яда на человека и животных. 

2) Способен определять основные породы пчел; определять особей пчелиной 

семьи, силу семьи и качество матки в различное время пчеловодного сезона. 

3) Развивать навыки применения полученных знаний на практике в целях 

производства продукции пчеловодства, что является основой в подготовке студентов к 

пониманию принципов работы с медоносными пчелами. 

4) Формировать профессиональные, исследовательские компетенции, развивать 

компетенции самостоятельного изучения новейших достижений науки и техники в 

области пчеловодства компетенции. 

5) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности. 

 

Purpose: formation of knowledge and skills on the peculiarities of growth and 

development of the bee family during different seasons of the year. 

Contents: the Composition of the bee family. The value and function of the Queen bee, its 

difference from working bees. Functions of worker bees in the family, bee tinder. The hive 

period in the life of bees. Life expectancy of Queens and worker bees. Anatomy of a bee. 

Structure and functions of the digestive, respiratory and circulatory organs. Metabolism in the 

body of a bee. Reproductive organs and development of bees. Sense organs and the nervous 

system of the bee. The nest of the bee colony and the construction of honeycombs. 

As a result of studying the discipline, the student: 

1) Understand the morphology, anatomy, physiology of bees; composition of bee-family, 

the functions of the individuals of the bee family, their differences in appearance; the meaning 

and function of the Queen bee, it differs from the worker bees; the periods of life of the bee 

colony; the conditions, prerequisites and signs of swarming; the structure of the nest of the bee 

family; the features of the process of the sting; the venom on man and animals. 

2) Able to determine the main breeds of bees; to determine the species of the bee family, 

the power of family and the quality of the uterus at different times of the beekeeping season. 

3) Develops skills of application of the acquired knowledge in practice for the production 

of bee products, which is the basis in preparing students to understand the principles of work 

with honeybees. 

4) Forms professional, research competence, develop competence of independent study 

of the latest achievements of science and technology in the field of beekeeping competence. 
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5) Demonstrates the skills of independent search and selection of necessary information 

for professional, social and other activities.. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Зоология 

Зоология  

Zoology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Ара шаруашылығы жоспарлау және ұйымдастыру  

Организация и планирование пчеловодного хозяйства  

Organization and planning of beekeeping 

 

Орман шаруашылығы және орман ресурстары 

Лесоведение и лесное ресурсоведение 

Forestry and forest resource studies 

Мақсаты: студенттердің орман өсімдіктерінің ресурстарын зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру: олардың қорларын анықтау; аумақтық орналасуы, түрлік құрамы, пайдалы 

қасиеттері және шаруашылық пайдалану перспективасы, сондай-ақ олардың 

экономикалық маңызын бағалау. 

Мазмұны: орман туралы ғылым кешеніндегі орман ресурстану рөлін, табиғи 

ресурстардың құрамдас бөлігі ретінде орман өсімдіктері, орман өсімдіктерінің 

ресурстарын бағалау, орман құрауыштарын зерттеу әдістерін, орманның тағамдық 

ресурстарын, орманның дәрілік ресурстарын, орманды сөл ағызуды, рекреациялық 

пайдалану түрлерін зерттейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Әртүрлі климаттық, географиялық және орман өсіру жағдайларында оларды 

пайдаланудың әртүрлі қарқындылығы кезінде орманды қалпына келтіру, өсу және 

дамыту заңдылықтарын түсінеді; 

2) Орман және урбожүйелердің негізгі компоненттерін: өсімдіктер мен жануарлар 

дүниесін, топырақты, жер үсті және жер асты суларын, тропосфераның ауа массаларын 

тұрақты, жоғары өнімді ормандарды қалыптастырудағы базалық білімі бар; 

3) Ормандарды ұтымды, тұрақты, сарқылмас пайдалануға, ормандардың өнімділігін 

арттыруға, ормандардың орта құраушы, су қорғау, қорғау, санитарлық-гигиеналық, 

сауықтыру және өзге де пайдалы функцияларын сақтауға бағытталған орман 

шаруашылығы іс-шараларын жоспарлау және жүргізу мақсатында орманның табиғаты 

туралы білімді пайдаланады; 

4) Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, смарт - және стем-

технологияларды, сондай-ақ цифрлық сауаттылықты меңгерген; 

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

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсетеді. 

 

Цель: формирование у студентов навыков изучения лесных растительных ресурсов: 

определением их запасов; территориального размещения, видового состава, полезных 

свойств и перспектив хозяйственного использования, а также оценкой их экономического 

значения. 

Содержание: изучает роль лесного ресурсоведения в комплексе наук о лесе, 

леснаую растительность как составная часть природных ресурсов, оценку лесных 

растительных ресурсов, методы изучения компонентов леса, пищевые ресурсы леса, 

лекарственные ресурсы леса, подсочку леса, виды рекреационного пользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования; 

2) Обладать базовыми знаниями основных компонентов лесных и урбосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных 

масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 
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3) Использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов; 

4) Владеть информационно-коммуникационными технологиями, смарт- и стем-

технологиями, а также цифровой грамотностью; 

5) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности. 

 

Purpose: formation of students ' skills of studying forest plant resources: determination of 

their reserves; territorial location, species composition, useful properties and prospects of 

economic use, as well as assessment of their economic importance. 

Contents: studies the role of forest resource studies in the complex of forest Sciences, 

forest vegetation as an integral part of natural resources, assessment of forest plant resources, 

methods of studying forest components, forest food resources, forest medicinal resources, forest 

harvesting, types of recreational use. 

As a result of studying the discipline the student: 

1) Understands the regularities of reforestation, growth and development of plantations in 

different climatic, geographical and forest-growing conditions at different intensity of their use; 

2) Has basic knowledge of the main components of forest and urban systems: flora and 

fauna, soils, surface and groundwater, air masses of the troposphere in the formation of 

sustainable, highly productive forests; 

3) Uses knowledge about the nature of the forest in order to plan and conduct forest 

management activities aimed at rational, permanent, sustainable use of forests, increase forest 

productivity, preserving environmental, water-conservation, protective, sanitary-hygienic, 

improving and other useful functions of forests; 

4) Owns information and communication technologies, smart and stem technologies, as 

well as digital literacy; 

5) Demonstrates the skills of independent search and selection of necessary information 

for professional, social and other activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Жалпы биология 

Общая биология 

General Biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

Маралдарды өсіру және бағу жүйесі  

Разведение и система содержания маралов 

Cultivation and system of keeping of marals 

Мақсаты: студенттерде агроөндірістік кешен жүйесіндегі марал шаруашылығының 

рөлі мен маңызы, маралдардың биологиясы, марал ұстау технологиясы, маралдарға 

жемдік базаны ұйымдастырудың негізгі мәселелері,марал шаруашылығы өнімдерін алу 

технологиясы, марал өсірудің негізгі мәселелері, бағалы тұқымдарды шығару және өсіру 

мақсатында қолдан ұрықтандыруды пайдалану туралы, марал шаруашылығы 

саласындағы материалдарды жинау, талдау және биометриялық өңдеу туралытүсініктерді 

қалыптастыру, зертханалық құрал-жабдықтардың құрылысы мен жұмыс істеу 

қағидаларын үйрету. 

Мазмұны:агроөнеркәсіп кешені жүйесіндегі марал шаруашылығы саласының 

мәселелерін, марал өсіру, марал ұстау технологиясын, марал жемдік базасын 

ұйымдастыруды, марал шаруашылығы өнімдерін алу технологиясын зерттейді 

Пәнді меңгерген студент нәтижесінде: 
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1) Агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі марал шаруашылығы саласының мәні, 

міндеттері, даму тарихы, рөлі мен маңызы, марал биологиясы, марал ұстау технологиясы, 

марал шаруашылығы өнімдерін алудың технологиясын түсінеді. 

2) Маралдардың шаруашылық-пайдалы белгілері мен өнімділігін бағалау әдістерін 

қолданады, марал шаруашылығы өнімдерінің сапасын анықтайды, марал белгілерінің 

экстерьерлік белгілерін өлшеуді жүргізеді, эксперименталды зерттеулерді жоспарлайды 

және жүзеге асырады, оларды өңдейді және нәтижелердің ғылыми негізделген 

қорытындыларын жасайды. 

3) Ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану;  

4) Маралдарды өсіру және ұстау технологиясының негізгі әдістерін меңгеру; 

қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларына ие. 

5) Мал шаруашылығы саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

жасау;  

6) Марал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау үшін қазіргі заманғы 

әдістерді қолдану;  

7) Марал шаруашылығының жаңа өнімдерін әзірлеуге немесе қолда бар өнімдерді 

жетілдіруге қабілетті. 

 

Цель: формирование у студентов представления о роли и значении отрасли 

мараловодства в системе агропромышленного комплекса, о биологии и разведении 

маралов, технологии содержания маралов, об основных вопросах организации кормовой 

базы маралов, о технологии   получения продуктов мараловодства, об основных 

проблемах содержания маралов в течении круглого года, о технологии  использовании 

инструментального осеменения с целью выведения и разведения ценных пород, о сборе, 

анализе и биометрической обработке материалов в области мараловодства, об устройстве 

и принципах действия лабораторного оборудования. 

Содержание: изучает проблемы отрасли мараловодства в системе 

агропромышленного комплекса, разведение маралов, технологию содержания маралов, 

организацию кормовой базы маралов, технологию   полученияпродуктов мараловодства 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимает предмет, задачи, историю развития, роль и значение отрасли 

мараловодства в системе агропромышленного комплекса, биологию маралов, технологию 

содержания маралов, ехнологию   получения продуктов мараловодства; 

2) Использует методы  оценки хозяйственно-полезных признаков и 

продуктивности маралов, определять качество продуктов мараловодства,   проводить 

замеры экстерьерных признаков маралов, планировать и осуществлять 

экспериментальные исследования, обрабатывать их и делать научно обоснованные 

выводы из результатов; 

3) Обладает навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач;  

4) Владеет основными методами технологии разведения и содержания маралов; 

навыками работы с современной аппаратурой и оборудованием; 

5) Деманстрирует компетенцию генерировать новые идеи и методические решения 

в области животноводства;  

6) Использует современные методы для оценки качества продукции 

мараловодства;  

7) Способен разрабатывать новые продукты мараловодства или совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Purpose: formation at students of representations about the role and value of the industry 

production in the agricultural sector, biology and residentialareas, the technology content of red 

deer, about the main questions of the organization of the forage base for deer,about the 

technology proceduredata breeding, about the main problems of maintenance of deer in year 

round, about the technology the use of instrumental insemination for the purpose of removal and 
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breeding of valuable breeds, the collection, analysis and biometric processing materials in the 

fields of breeding, about the device and principles of operation of laboratory equipment. 

Contents: studies problems of the sector production in the agricultural sector, breeding of 

deer, keeping the deer, the organization of the forage base for deer, the technology of reception 

of products of maral breeding 

As a result, the student has to: 

1) Understands the subject, objectives, history of development, the role and importance 

of the maral industry in the system of agriculture, maral biology, maral content technology, 

technology of obtaining maral products 

2) It uses methods to assess the economic and useful features and productivity of marals, 

to determine the quality of maral products, to measure the exterior features of marals, to plan 

and carry out experimental studies, to process them and to make scientifically based conclusions 

from the results. 

3) Possesses skills of creative application of the gained knowledge in practice for the 

solution of scientific and production tasks;  

4) To own the main methods of technology of cultivation and the maintenance of marals; 

skills of work with the modern equipment and the equipment. 

5) Demonstriruet the competence to generate new ideas and methodological solutions in 

the field of animal husbandry; 

6)  To use modern methods to evaluate the quality of products of maral breeding;  

7) Able to develop new products production or to improve existing ones. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жалпы биология 

Общая биология 

General Biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Марал шаруашылығы өнімдерін алу, өңдеу және пайдалану 

Получение, переработка и использование продуктов мараловодства  

Production, processing and use of maral products 

 

Араларды өсіру және бағу 

Разведение и содержание пчел 

Breeding and maintenance of bees 

Мақсаты: студенттерде агроөндірістік кешен жүйесіндегі ара  шаруашылығының 

рөлі мен маңызы, араның биологиясы, ара ұстау технологиясы, араларға жемдік базаны 

ұйымдастырудың негізгі мәселелері,ара шаруашылығы өнімдерін алу технологиясы, ара 

өсірудің негізгі мәселелері, бағалы тұқымдарды шығару және өсіру мақсатында қолдан 

ұрықтандыруды пайдалану туралы, ара шаруашылығы саласындағы материалдарды 

жинау, талдау және биометриялық өңдеу туралытүсініктерді қалыптастыру, зертханалық 

құрал-жабдықтардың құрылысы мен жұмыс істеу қағидаларын үйрету. 

Мазмұны:агроөнеркәсіп кешені жүйесіндегі ара шаруашылығы саласының 

мәселелерін, ара өсіру, ара ұстау технологиясын, ара жемдік базасын ұйымдастыруды, 

ара шаруашылығы өнімдерін алу технологиясын зерттейді 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі бал ара шаруашылығы саласының мәні, 

міндеттері, даму тарихы, рөлі мен маңызы, бал ара биологиясы, бал араларын ұстау 

технологиясы, бал ара шаруашылығы өнімдерін алу технологиясын біледі; 

2) Бал аралардың шаруашылық-пайдалы белгілері мен өнімділігін бағалау 

әдістерін қолданады, бал ара шаруашылығы өнімдерінің сапасын анықтайды, бал 

аралардың сыртқы белгілерін өлшеуді жүргізеді, эксперименталды зерттеулерді 

жоспарлайды және жүзеге асырады, нәтижелерін өңдейді және ғылыми негізделген 

қорытындылар жасайды. 

3) Ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие; бал арасын өсіру мен күтіп ұстаудың негізгі 
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әдістерін меңгерген; қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу 

дағдыларына ие. 

4) Бал ара шаруашылығы саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

генерациялау;  

5) Бал ара шаруашылығы өнімдерінің негізінде жаңа препараттар әзірлеу немесе 

қолда бар препараттарды жетілдіре алады. 

 

Цель: формирование у студентов представления о роли и значении отрасли 

пчеловодства в системе агропромышленного комплекса, о биологии и разведении пчел, 

технологии содержания пчел, об основных вопросах организации кормовой базы пчел, о 

технологии   получения продуктов пчеловодства, об основных проблемах содержания 

пчел в течение года, о технологии  использования инструментального осеменения с 

целью выведения и разведения ценных пород, о сборе, анализе и биометрической 

обработке материалов в области пчеловодства, об устройстве и принципах действия 

лабораторного оборудования. 

Содержание: изучает проблемы отрасли пчеловодства в системе 

агропромышленного комплекса, биологию пчел, разведение пчел, технологию 

содержания пчел, организацию кормовой базы пчел, технологию   получения продуктов 

пчеловодства, 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать предмет, задачи, историю развития, роль и значение отрасли 

пчеловодства в системе агропромышленного комплекса, биологию пчел, технологию 

содержания пчел, технологию   получения продуктов пчеловодства; 

2) Использовать методы  оценки хозяйственно-полезных признаков и 

продуктивности пчел, определяет качество продуктов пчеловодства,   проводит замеры 

экстерьерных признаков пчел, планирует и осуществляет экспериментальные 

исследования, обрабатываент их и делает научно обоснованные выводы из результатов. 

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач; владеет основными методами 

технологии и разведения и содержания пчел; навыками работы с современной 

аппаратурой и оборудованием. 

4) Деманстрировать компетенцию генерировать новые идеи и методические 

решения в области пчеловодства;  

5) Разрабатывать новые препараты на основе продуктов пчеловодства или 

совершенствовать имеющиеся. 

 

Purpose: formation of students ' understanding of the role and importance of the bee 

industry in the system of agriculture, the biology and breeding of bees, bee keeping technology, 

the main issues of the organization of the feed base of bees, the technology of obtaining bee 

products, the main problems of the content of bees during the year, the technology of the use of 

instrumental insemination for the purpose of breeding and breeding of valuable breeds, the 

collection, analysis and biometric processing of materials in the field of beekeeping, the device 

and principles of laboratory equipment. 

Contents: studies the problems of the industry of beekeeping in the system of agro-

industrial complex, breeding bees, bee keeping technology, the organization of the feed base of 

bees, the technology of obtaining bee products 

As a result of the study, the student: 

1) Understands the subject, objectives, history of development, the role and importance 

of the beekeeping industry in the system of agriculture, bee biology, bee keeping technology, 

technology of bee products; 

2) It uses methods to assess the economic and useful characteristics and productivity of 

bees, to determine the quality of bee products, to measure the exterior characteristics of bees, to 

plan and carry out experimental studies, to process and to make scientifically based conclusions 

from the results. 
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3) Possesses skills of creative application of the gained knowledge in practice for the 

solution of scientific and production tasks; owns the main methods of technology and 

cultivation and the maintenance of bees; skills of work with the modern equipment and the 

equipment. 

4) Demonstriruet the competence to generate new ideas and methodological solutions 

in the field of animal husbandry;  

5) To use modern methods to evaluate the quality of products of maral breeding; able to 

develop new products production or to improve existing ones. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жалпы биология 

Общая биология 

General Biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Ара шаруашылығы өнімдерін алу, қайта өңдеу және пайдалану                                                                            

Получение, переработка и использование продуктов пчеловодства                                                                                         

Production, processing and use of bee products 

 

Орман ресурстары мен жануарлар дүниесінің биоәртүрлілігі 

Биоразнообразие лесных ресурсов и животного мира 

Biodiversity of forest resources and wildlife 

Мақсаты: студенттердің табиғатты пайдаланудың әртүрлі жүйелерімен байланысты 

биоалуантүрлілік деңгейін бағалаудың тәжірибелік міндеттерін шешу және 

биоалуантүрліліктің өзгеру болжамдарын құру.  

Мазмұны: жануарлар дүниесі мен орман ресурстарының биологиялық әртүрлілігін, 

биологиялық әртүрлілікті сақтау концепциясын, биологиялық әртүрлілікті бағалау 

әдістерін, биотты сақтау және қалпына келтіру, биологиялық әртүрлілікті сақтаудың 

экономикалық аспектілерін, биологиялық әртүрлілікті сақтаудың құқықтық аспектілерін 

оқытады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсетеді; 

2) Биоалуантүрліліктің қалыптасу заңдылықтарын, оның географиялық кеңістіктегі 

дифференциациясын, дифференциацияның әртүрлі деңгейлеріндегі биоалуантүрлілікті 

бағалаудың базалық бірліктерін түсінеді, экологиялық мониторинг жүйелері, оның ішінде 

биоалуантүрлілік, биоалуантүрлілікті сақтау жолдары туралы түсінікке ие; 

3) Биоалуантүрліліктің жай-күйі мен динамикасын бағалайды, табиғи және 

антропогендік факторлардың әсерінен әртүрліліктің өзгеруін болжайды; 

4) Экологиялық мониторинг саласында практикалық қолдану, биологиялық 

әртүрлілікті қалпына келтірудің негізгі стратегияларын ескере отырып, сақтау, адамның 

табиғи ортамен және қоғаммен тұрақты өзара іс-қимылын және қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету үшін биосфераны ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлерінде биоәртүрлілікті талдау 

және бағалау әдістеріне ие; 

5) Биосфераны ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлерінде биоәртүрлілікті талдау 

және бағалау, биоәртүрлілікті мониторингілеу және қорғау әдістерін меңгерген. 

 

Цель: формирование у студентов навыков решать практические задачи оценки 

уровня биоразнообразия сообществ и локальных территорий и составлять прогнозы 

изменения биоразнообразия в связи с разными системами природопользования.  

Содержание: изучает биологическое разнообразие животного мира и лесных 

ресурсов, угрозы биологическому разнообразию, концепции сохранения 

биоразнообразия, методы оценки биологического разнообразия, сохранение и 

восстановление биоты, экономические аспекты сохранения биоразнообразия, правовые 

аспекты сохранения биоразнообразия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности; 

2) Понимать закономерности формирования биоразнообразия, его 

дифференциацию в географическом пространстве, базовые единицы оценки 

биоразнообразия на разных уровнях дифференциации, иметь представление о системах 

экологического мониторинга, в том числе биоразнообразия, пути сохранения 

биоразнообразия; 

3) Оценивать состояние и динамику биоразнообразия, прогнозировать изменение 

разнообразия под воздействием природных и антропогенных факторов; 

4) Обладать методами анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях о

рганизации биосферы для практического применения в области экологического монитори

нга, сохранения биологического разнообразия с учетом основных стратегий его восстано

вления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой и обществом; 

5) Владеть методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях 

организации биосферы; мониторинга и охраны биоразнообразия. 

 

Objective: to develop students ' skills to solve practical problems of assessing the level of 

biodiversity of communities and local territories and to make forecasts of biodiversity changes 

in connection with different systems of nature management.  

Contents: studies biological diversity of fauna and forest resources, threats to biological 

diversity, biodiversity conservation concepts, methods of biodiversity assessment, conservation 

and restoration of biota, economic aspects of biodiversity conservation, legal aspects of 

biodiversity conservation. 

As a result of studying the discipline the student: 

1) Demonstrates the skills of independent search and selection of necessary information 

for professional, social and other activities; 

2) Understand the patterns of biodiversity formation, its differentiation in geographical 

space, the basic units of biodiversity assessment at different levels of differentiation, have an 

idea 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) Has methods of analysis and assessment of biodiversity at different levels of the 

biosphere organization for practical application in the field of environmental monitoring, 

conservation of biological diversity, taking into account the main strategies for its restoration, 

security and sustainable interaction of man with the natural environment and society; 

5) Owns methods of analysis and assessment of biodiversity at different levels of the 

organization of the biosphere; monitoring and protection of biodiversity. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биогеография  

Биогеография  

Biogeography   

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

Марал аурулары зоогигиена және ветпрофилактика негіздерімен  

Болезни маралов с основами зоогигиены и ветпрофилактики 

Diseases of marals with bases of zoogigena and veterinary prevention 

Мақсаты: маралдардың инвазиялық және жұқпалы аурулары қоздырғыштарының 

жүйесін, морфологиясын және дамуын, инвазиялық аурулардың экологиялық жағдайын, 

маралдардың инвазиялық ауруларын анықтаудың кешенді әдістерін, ауру анықталған 
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кезде дұрыс емдеу тәсілдерін, аурудың алдын алу іс-шараларын ұйымдастыруды 

зерделеу. 

Мазмұны: маралдардың инвазиялық және жұқпалы аурулары қоздырғыштарының 

жүйесін, морфологиясын және дамуын, маралдардың инвазиялық ауруларын анықтау 

әдістерін, дұрыс емдеу тәсілдерін, аурудың алдын алу және емдеу бойынша іс-шараларды 

ұйымдастыруды зерттейді. 

Пәнді меңгерген студент нәтижесінде: 

1) Инвазиялық ауруларды кешенді диагностикалау әдістерін (эпизоотологиялық, 

клиникалық патологоанатомиялық, зертханалық) маралдардың инвазиялық және 

инвазиялық ауруларын емдеу және алдын алу әдістері мен тәсілдерін көрсетеді. 

2) Маралдардың инвазиялық және жұқпалы ауруларын анықтау және емдеу 

әдістерін қолданады. 

3) Ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдана алады;  

4) Маралдардың инвазиялық және жұқпалы ауруларын анықтау мен емдеудің 

негізгі әдістерін меңгерген;  

5) Қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдысын 

көрсетеді. 

6) Ветеринария саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

генерациялау; алынған білімді тәжірибеде қолдану дағдысы; маралдар ауруларын 

эпизодиялық бағалаудың қазіргі заманғы әдістерінің құзыреттілігін дамытады. 

 

Цель: изучить систематику, морфологию и развитие возбудителей инвазионных и 

инфекционных болезней маралов, экологическую ситуацию инвазионных болезней, 

комплексные методы определения инвазионных болезней маралов, способы правильного 

лечения при обнаружении заболевания, организацию мероприятий по профилактике и не 

распространению заболеваний. 

Содержание: изучает систематику, морфологию и развитие возбудителей 

инвазионных и инфекционных болезней маралов, методы определения инвазионных 

болезней маралов, способы правильного лечения, организацию мероприятий по 

профилактике и лечению заболевани. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать методы комплексной диагностики инвазионных болезней 

(эпизоотологический, клинический патологоанатомический, лабораторный) маралов 

методы и способы лечения и профилактики инвазионных и инвазионных болезней 

маралов. 

2) Применять методы  определения и лечения инвазионных и инфекционных 

заболеваний маралов. 

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач;  

4) Владеть основными методами определения и лечения инвазионных и 

инфекционных заболеваний маралов;  

5) Демонстрировать навыки работы с современной аппаратурой и 

оборудованием. 

6) Развивать компетенции генерировать новые идеи и методические решения в 

области ветеринарии; навыками применения полученных знаний на практике; 

современными методами эпизодической оценки болезней маралов. 

 

Purpose: to study the systematics, morphology and development of pathogens of invasive 

and infectious diseases of marals, the environmental situation of invasive diseases, complex 

methods for determining invasive diseases of marals, methods of proper treatment for the 

detection of the disease, the organization of measures for the prevention and non-spread of 

diseases. 

Contents: he studies the systematics, morphology and development of pathogens of 

invasive and infectious diseases of marals, methods for determining invasive diseases of marals, 
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methods of proper treatment, organization of measures for the prevention and treatment of the 

disease. 

As a result of the study, the student: 

1) Demonstrates techniques for comprehensive diagnosis of invasive disease (epizootic, 

clinical pathology, laboratory) deer and methods of treatment and prevention of infective and 

parasitic diseases of deer. 

2) Applies methods of definition and treatment of invasive and infectious diseases of 

marals. 

3) Has the skills of creative application of knowledge in practice to solve scientific and 

industrial problems;  

4) Owns the basic methods of definition and treatment of invasive and infectious diseases 

of marals;  

5) Demonstrates the skills of working with modern equipment and equipment. 

6) Develops competence to generate new ideas and methodological solutions in the field 

of veterinary medicine; skills of application of the acquired knowledge in practice; modern 

methods of episodic assessment of diseases of marals. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биогеография  

Биогеография  

Biogeography   

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Панта марал шаруашылығы 

Пантовое мараловодство  

Antler maral breeding 

 

Ара аурулары мен зиянкестері  

Болезни и вредители пчел 

Diseases and pests of bees 

Мақсаты: аралардың инвазиялық және жұқпалы аурулары қоздырғыштарының 

жүйесін, морфологиясын және дамуын, инвазиялық аурулардың экологиялық жағдайын, 

маралдардың инвазиялық ауруларын анықтаудың кешенді әдістерін, ауру анықталған 

кезде дұрыс емдеу тәсілдерін, аурудың алдын алу іс-шараларын ұйымдастыруды 

зерделеу. 

Мазмұны: араның инвазиялық және жұқпалы аурулары қоздырғыштарының 

жүйесін, морфологиясын және дамуын, араның инвазиялық ауруларын анықтау әдістерін, 

дұрыс емдеу тәсілдерін, аурудың алдын алу және емдеу бойынша іс-шараларды 

ұйымдастыруды зерттейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Аралардың инвазиялық ауруларын (эпизоотологиялық, зертханалық) кешенді 

диагностикалау әдістерін, аралардың инвазиялық және инвазиялық ауруларын емдеу 

және алдын алу әдістері мен тәсілдерін көрсетеді. 

2) Аралардың инвазиялық және жұқпалы ауруларын анықтау және емдеу әдістерін 

қолданады. 

3) Алынған білімді ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие; араның инвазиялық және жұқпалы ауруларын 

анықтау мен емдеудің негізгі әдістеріне ие; қазіргі заманғы аппаратурамен және 

жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларына ие. 

4) Ветеренария саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

генерациялау; алынған білімді тәжірибеде қолдана алады;  

5) Облыстағы ара араларының эпизодтық жағдайын бағалаудың қазіргі заманғы 

әдістерін тиімді қолдана алады. 

 

Цель: изучить систематику, морфологию и развитие возбудителей инвазионных 

болезней пчел, морфологию, биологию возбудителей инвазионных болезней пчел, 

эпизоотологическую ситуацию инвазионных болезней, комплексные методы определения 
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инвазионных болезней пчел, способы правильного лечения при обнаружении 

заболевания, организацию мероприятий по профилактике и не распространению 

заболеваний, биологию насекомых, их значении как эктопаразитов и  возбудителей 

трансмиссивных болезней пчел  

Содержание: изучает систематику, морфологию и развитие возбудителей 

инвазионных и инфекционных болезней пчел, методы определения инвазионных 

болезней пчел, способы правильного лечения, организацию мероприятий по 

профилактике и лечению заболевани. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать методы комплексной диагностики инвазионных болезней 

(эпизоотологический, лабораторный) пчел, методы и способы лечения и профилактики 

инвазионных и инвазионных болезней пчел. 

2) Применять методы  определения и лечения инвазионных и инфекционных 

заболеваний пчел. 

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач; основными методами определения и 

лечения инвазионных и инфекционных заболеваний пчел; навыками работы с 

современной аппаратурой и оборудованием. 

4) Развивать компетенции генерировать новые идеи и методические решения в 

области ветеренарии; способен использовать полученные знания на практике;  

5) Успешно использовать современные методы оценки эпизодической ситуации 

пчел в области. 

 

Purpose: to study the systematics, morphology and development of pathogens of invasive 

diseases of bees, morphology, biology of pathogens of invasive diseases of bees, 

epizootological situation of invasive diseases, complex methods for determining invasive 

diseases of bees, methods of proper treatment in the detection of the disease, the organization of 

measures for the prevention and non-spread of diseases, insect biology, their importance as 

ectoparasites and pathogens of vector-borne diseases of bees 

Contents: he studies the systematics, morphology and development of pathogens of 

invasive and infectious diseases of bees, methods for determining invasive bee diseases, 

methods of proper treatment, organization of measures for the prevention and treatment of the 

disease. 

As a result of the study, the student: 

1) Demonstrates methods of complex diagnostics of invasive diseases (epizootological, 

laboratory) of bees, methods and ways of treatment and prevention of invasive and invasive 

diseases of bees. 

2) It uses methods for the determination and treatment of invasive and infectious diseases 

of bees. 

3) Possesses skills of creative application of the gained knowledge in practice for the 

solution of scientific and production tasks; basic methods of definition and treatment of invasive 

and infectious diseases of bees; skills of work with the modern equipment and the equipment. 

4) Develops competence to generate new ideas and methodological solutions in the field 

of veterinary medicine; is able to use the knowledge in practice;  

5) Is able to use modern methods of assessing the episodic situation of bees in the field. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Жалпы генетика                                                                             

Общая генетика                                                                            

General genetics  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Ара шаруашылығы жоспарлау және ұйымдастыру  

Организация и планирование пчеловодного хозяйства  

Organization and planning of beekeeping 
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Орман ресурстары мен жануарлар дүниесінің мониторингі 

Мониторинг лесных ресурсов и животного мира 

Monitoring of forest resources and wildlife 

«Орман ресурстары мен жануарлар дүниесінің мониторингі» курсының мақсаты-

білім алушылардың қоршаған ортаның қазіргі жағдайы туралы, қоршаған ортаның және 

оның компоненттерінің экологиялық болжамдарды негіздеу және нақтылау кезіндегі 

жағдайы туралы жалпы түсінік алу; қоршаған ортаға әсер ету түрлері, мониторинг 

түрлері, ластану көздеріне әсер ету тәсілдері және ұзақ мерзімді болжамдарды жасау 

әдістері туралы білімдерін жүйелеу. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: экологиялық мониторингтің ғылыми 

негіздері, табиғи ортаның бақыланатын басым параметрлері және ұсынылатын әдістер, 

мониторинг түрлері және оны жүзеге асыру жолдары, табиғи ортадағы ластаушы 

заттардың құрамын фондық мониторинг, табиғи ортаның мониторингі, биологиялық 

мониторинг.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) су ресурстарының, орман қорының,ауыл шаруашылығы жерлерінің, геологиялық 

ортаның, биологиялық ресурстардың жай-күйі мониторингінің жүйесі мен ерекшелігі 

туралы түсінеді; 

2) мониторинг тағайындау және қоршаған орта мониторингі түрлерінің жіктелуі 

туралы ұсынысы бар; 

3) бақылау және жерүсті қамтамасыз ету әдістерінің жүйесін, кері байланыс пен 

басқаруды, экологиялық мониторингті бақылау әдістерін түсінеді; 

4) Қоршаған орта мониторингі бағдарламаларын әзірлейді; 

5) Өсімдіктен алынатын объектілерді экологиялық қорғаудың нормативтік 

құжаттарымен негізгі әдістерін, тәсілдерін қолдану және жұмыс істеу дағдыларын 

көрсетеді. 

 

Целью курса «Мониторинг лесных ресурсов и животного мира» является 

получение обучающимися общих представлений о современном состоянии окружающей 

среды с учетом все возрастающего антропогенного воздействия на нее, о состоянии 

окружающей среды и ее компонентов при обосновании и уточнении экологических 

прогнозов; систематизация знаний о видах воздействий на окружающую среду, типах 

мониторинга, способах воздействия на источники загрязнения и методах составления 

долгосрочных прогнозов. 

Содержание курса включает следующие разделы: научные основы экологического 

мониторинга, приоритетные контролируемые параметры природной среды и 

рекомендуемые методы, виды мониторинга и пути его реализации, фоновый мониторинг 

за содержанием загрязняющих веществ в природных средах, мониторинг природных 

сред, биологический мониторинг.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) Понимать о системе и специфики мониторинга состояния водных ресурсов, 

лесного фонда, сельскохозяйственных земель, геологической среды, биологических 

ресурсов; 

2) Иметь представление о назначении мониторинга и классификацию видов 

мониторинга окружающей среды; 

3) Понимать систему методов наблюдения и наземного обеспечения, обратные 

связи и управление, методы контроля экологического мониторинга; 

4) Разрабатывать программы мониторинга окружающей среды; 

5) Демонстрировать навыки применения основных методов, приемов и работы с 

нормативными документами экологической охраны объектов растительного 

происхождения. 

 

The purpose of the course "Monitoring of forest resources and wildlife" is to provide 

students with General ideas about the current state of the environment, taking into account the 

increasing anthropogenic impact on it, the state of the environment and its components in the 
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justification and refinement of environmental forecasts; systematization of knowledge about the 

types of impacts on the environment, types of monitoring, methods of impact on pollution 

sources and methods of making long-term forecasts. 

The content of the course includes the following sections: scientific basis of 

environmental monitoring, priority controlled parameters of the natural environment and 

recommended methods, types of monitoring and ways of its implementation, background 

monitoring of the content of pollutants in natural environments, monitoring of natural 

environments, biological monitoring.  

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

1) Understand the system and specifics of monitoring the state of water resources, forests, 

agricultural lands, geological environment, biological resources; 

2) Has an understanding of the purpose of monitoring and classification of types of 

environmental monitoring; 

3) Understands the system of observation and ground support methods, feedbacks and 

management, environmental monitoring control methods; 

4) Develop environmental monitoring programs; 

5) Demonstrates skills of application of basic methods, techniques and work with 

normative documents of ecological protection of objects of plant origin. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 
Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

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 біледі; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолданады;  

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

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдайды; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысады; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдеседі; 

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

және демократиялық құндылықтарға ие болады.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 
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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 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика 

Field practice 

 

Қоршаған ортаның биомониторингі  

Биомониторинг окружающей среды  

Biomonitoring of environment 

Мақсаты: қоршаған ортаның негізгі концепцияларын оқытудың теориялық білімін 

және оны сақтау мәселелерінің практикалық қабілетін алу. 

Мазмұны: дүниетанымдық ұсынуларды қалыптастыру, және де ең алдымен, 

биоәралуандылықты жүйелі түрде оқыту; анализ және бағалау әдістерімен 
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биоәралуандылықты әр түрлі биосфераның кезеңдерінде экологиялық мониторингке 

практикалық қолдану туралы. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) биоалуантүрліліктің қалыптасу заңдылықтарын, оның географиялық кеңістіктегі 

дифференциациясын, саралаудың әртүрлі деңгейлеріндегі биоалуантүрлілікті бағалаудың 

базалық бірліктерін түсінеді, экологиялық мониторинг жүйелері, оның ішінде 

биоалуантүрлілік, биоалуантүрлілікті сақтау жолдары туралы түсінікке ие болады. 

2) биоалуантүрліліктің жай-күйі мен динамикасын бағалауға, табиғи және 

антропогендік факторлардың әсерінен әртүрліліктің өзгеруін болжауға қабілетті. 

3) өсімдіктен алынатын объектілерді экологиялық қорғаудың нормативтік 

құжаттарымен негізгі әдістерін, тәсілдерін қолдану және жұмыс істеу дағдыларын 

көрсетеді. 

4) жаңа ақпаратты нақтылау және түсіндіру. 

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

проблемаларды анықтау және шешу үшін қолдану. 

 

Целью является получение теоретических знаний о базовых концепциях в изучении 

биоразнообразия и практических навыков в области проблем его сохранения; 

Содержание: мировоззренческие представления и, прежде всего, системный подход 

к изучению биоразнообразия как широкого спектра дисциплин в науках о Земле, 

изучение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях 

организации биосферы для практического применения в области экологического 

мониторинга. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимает закономерности формирования биоразнообразия, его 

дифференциацию в географическом пространстве, базовые единицы оценки 

биоразнообразия на разных уровнях дифференциации, иметь представление о системах 

экологического мониторинга, в том числе биоразнообразия, пути сохранения 

биоразнообразия 

2) Способен оценивать состояние и динамику биоразнообразия, прогнозировать 

изменение разнообразия под воздействием природных и антропогенных факторов. 

3) Демонстрирует навыки применения основных методов, приемов и работы с 

нормативными документами экологической охраны объектов растительного 

происхождения. 

4) Конкретезирует и интерпретирует новую информацию. 

5) Анализирует, аргументирует, делает необходимые обобщения и выводы, 

применяет их для выявления и решения новых проблем.  

 

The aim is to obtain theoretical knowledge about the basic concepts in the study of 

biodiversity and practical skills in the field of problems of its conservation; 

Contents: worldview and, above all, a systematic approach to the study of biodiversity as 

a wide range of disciplines in the Earth Sciences, the study of methods of analysis and 

evaluation of biodiversity at different levels of the biosphere for practical application in the field 

of environmental monitoring. 

As a result of the development of this discipline student: 

1) Understand the patterns of biodiversity formation, its differentiation in geographical 
space, the basic units of biodiversity assessment at different levels of differentiation, have an 
understanding of environmental monitoring systems, including biodiversity, ways of 

biodiversity conservation 

2) Able to assess the state and dynamics of biodiversity, predict changes in diversity 
under the influence of natural and anthropogenic factors. 

3) Demonstrate skills of application of basic methods, techniques and work with 

normative documents of environmental protection of objects of plant origin. 

4) Concretize and interpret new information. 

5) Analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 
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identify and solve new problems. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жануарлар әлемін қорғау, Охрана животного мира,Protectionofanimals 

Бал арасының морфологиясы мен анатомиясы, Морфология и анатомия 

медоносной пчелы, Morphology and anatomy of honeybee 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Industrial practice 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

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

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

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

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

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

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

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын біледі; 

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 талдайды; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істейді; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолданады; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдайды; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құрады; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолданады; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

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

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

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

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 
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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; 

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. 
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Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика 

Field practice 

 

Энтомоля  

Энтомология  

Entomology 

Мақсаты: жәндіктердің класификациясын, негізгі отрядтарын, көбеюі мен дамуын, 

экологиясын, ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттейді. Өсімдіктедің зиянкестерінің негізгі 

топтарының сипаттамасы және олармен күресу жолдарынмен таныстыру. 

Мазмұны: Курста жәндіктердің анатомиясы мен физиологиясы, дамуы, 

жәндіктердің жүйелік орны мен таралуы қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

1) осы жануарларға экологиялық факторлардың әсер ету механизмдерін түсінуге 

қабілетті.  

2) жәндіктер класының өсіп-өркендеу себептерін негіздеу және жануарлардың 

мекендеу орындарына бейімделуін атайды; 

3) жергілікті жерде жәндіктердің санын жинау және есепке алу әдістерін 

қолданады;  

4) экожүйелерде жәндіктерді ұқыпты қарау және қорғау және аурулардың 

тасымалдаушылары болып табылатын синантропты түрлер мен түрлердің санын шектеу 

қажеттігін негіздейді; 

5) анықтауыш бойынша жәндіктер түрлерін анықтау дағдысын көрсету; суреттерде, 

сызбаларда, сипаттамаларда және т. б. жүргізілген бақылауларды көрсетеді. 

 

Цель: изучение особенности организации, современную систематику насекомых, 

основных отрядов насекомых, экологию, размножения и развития насекомых. 

Рассматривает характеристику основных групп вредителей растений и меры борьбы с 

ними, современные методы защиты растений от насекомых - вредителей. 

Содержание: Систематика насекомых. Отряд насекомых. Размножение, развитие и 

экология насекомых. Основные группы вредителей растенийи меры борьбы с ними. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать механизмы воздействия на этих животных экологических факторов.  

2) Обосновать причины процветания класса насекомых и назвать приспособления 

животных к местам обитания; 

3) Применять методы сбора и учета численности насекомых на местности;  

4) Обосновать необходимость бережного отношения и охраны насекомых в 

экосистемах и ограничения численности синантропных видов и видов являющегося 

переносчиками заболеваний; 

5) Демонстрировать навыки в определении видов насекомых по определителями; 

отражать проведенные наблюдения в рисунках, схемах, описаниях и т.д. 

 

Objective: To study the characteristics of the organization, the modern taxonomy of 

insects, the main orders of insects, ecology, reproduction and development of insects. The 

characteristics of major groups of plant pests and their control, modern methods of protecting 

plants against insects - pests. 

As a result of the study a student must: 

1) Capable understand mechanisms impact on these animals environmental factors.  

2) to Justify the reasons for the prosperity of the class of insects and call the adaptation of 

animals to habitats; 
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3) Apply methods of collecting and accounting for the number of insects on the ground;  

4) to Justify the need for careful treatment and protection of insects in ecosystems and 

limit the number of synanthropic species and species that are vectors of diseases; 

5) Demonstrate skills in determining insect species by determinants; reflect observations 

in drawings, diagrams, descriptions, etc. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Зоология  

Зоология  

Zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Марал аурулары зоогигиена және ветпрофилактика негіздерімен; Ара аурулары мен 

зиянкестері 

Болезни маралов с основами зоогигиены и ветпрофилактики; Болезни и вредители 

пчел 

Diseases of marals with bases of zoogigiena and veterinary prevention; Diseases and 

pests of bees 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

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

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

салаларында іске асырады;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіреді; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсетеді; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасайды; 

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

және бағалайды; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құрады. 

 

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 дисциплины обучающийся будет: 

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

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

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

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

point of view; 

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

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Өңдірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Fieldpractice 

 

Зоогеография  

Зоогеография  

Zoogeography 

Мақсаты студенттерге жер бетіндегі жануарлардың қазіргі таңдағы таралуын 

айқындау, жер шарының түрлі бөліктеріндегі фауналар арасындағы ерекшеліктердің болу 

себептерін анықтау, жануарлардың шығу тегі орталығынан таралуын реттейтін 

заңдылықтарын табу болып табылады 

Негізгі бөлімдері: Фауна туралы түсінік. Ареал. Ареалды картаға түсіру. Жер 

шарының фауналық облыстарға бөлінуі. 

Пәнді меңгерген студент нәтижесінде: 

1) зат туралы негізгі терминдер мен ұғымдарды, зоогеографияның негізгі әдістерін 

түсінеді;  

2) зоогеография көмегімен экологиялық мәселелерді шешуге қабілетті; 

3) зоогеографиялық зерттеулерде білімді қолдануға қабілетті; 

4) кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді; 

5) экологиялық проблемаларды шешуде пән бойынша алынған ақпаратты 

пайдалану дағдыларын қолдану. 

 

Цель студентов, чтобы определить распространенность современных животных на 

земле, чтобы определить причины различий между разными частями фауны Земли, чтобы 

найти закономерности распределения центров происхождения животных 

Основные разделы: Понятие о фауне. Арел. Картирование ареала. Разделене 

земного шара на фаунистические области. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать основные термины и понятия о предмете, основные методы 
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зоогеографии;  

2) Способен решать экологические проблемы с помощью зоогеографии; 

3) Способен применять знания в зоогеографических исследованиях; 

4) Демонстрирует навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления професиональной деятельности; 

5) Применять навыки использования информации полученной по дисциплине в 

решении экологических проблем. 

 

The purpose of students to determine the prevalence of modern animals on earth, to 

determine the causes of differences between different parts of The earth's fauna, to find patterns 
of distribution of animal origin centers 

Main sections: the Concept of fauna. Arel. Area mapping. Division of the globe into 

faunal areas. 
As a result of the study, the student: 

1) Understands the basic terms and concepts of the subject, the basic methods of 

zoogeography ;  

2) Able to solve environmental problems using zoogeography; 

3) Able to apply knowledge in zoogeographic research; 

4) Demonstrates the skills of independent search and selection of necessary information 

for professional activities; 

5) Apply the skills of using the information obtained in the discipline in solving 

environmental problems. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Зоология  

Зоология  

Zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Марал аурулары зоогигиена және ветпрофилактика негіздерімен, Ара аурулары мен 

зиянкестері 

Болезни маралов с основами зоогигиены и ветпрофилактики, Болезни и вредители 

пчел 

Diseases of marals with bases of zoogigiena and veterinary prevention, Diseases and 

pests of bees 

 

Марал шаруашылығы өнімдерін алу, өңдеу және пайдалану 

Получение, переработка и использование продуктов мараловодства  

Production, processing and use of maral products 

Мақсаты: студенттерге панталық бұғы шаруашылығы өнімдерін дайындау, 

консервілеу және қайта өңдеу жүйесі туралы білім беру 

Мазмұны: пантаның массасының, жануардың түрінің, жасын және оның мекендеу 

таралу аймағының пантаның биохимиялық және биологиялық қасиеттеріне әсері; жоғары 

технологиялы жабдықтардың көмегімен маралдар мен теңбіл бұғылардың мүйізін кесу 

және консервілеу тәсілдері; маралдар мен солтүстік бұғылардың мүйізін терең өңдеудің 

жаңа тәсілдері; маралдар етін консервілеу және қайта өңдеу тәсілдері; маралдар қанын 

консервілеу және қайта өңдеу тәсілдері; маралдардың жанама өнімдерін консервілеу 

және қайта өңдеу тәсілдері (репродуктивті органдар, қалдықтар); панталық бұғы 

шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу қалдықтарынан субстанцияларды алу тәсілдері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Панталар массасының, жануардың түрі, жасы және оның тіршілік ету таралу 

аймағының пантарының биохимиялық және биологиялық қасиеттеріне әсері; маралдар 

пантарын кесу және консервілеу тәсілдері; маралдар етін консервілеу және қайта өңдеу; 

маралдардың қанын консервілеу және қайта өңдеу; маралдардың жанама өнімдерін 

консервілеу және қайта өңдеу (репродуктивті органдар, қалдықтар, ұрықтар) білімін 

көрсетеді; 
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2) Маралдар мен теңбіл бұғылардың панталарын кесу және консервілеу; маралдар 

етін консервілеу және өңдеу үшін технологияларды қолданады.      

3) Маралдар мен Солтүстік бұғылардың панттарын терең өңдеу; маралдар қанын 

консервілеу және қайта өңдеу дағдыларына ие болады. 

4) Алынған білімді тәжірибеде қолдану; марал шаруашылығы саласында жаңа 

идеялар мен әдістемелік шешімдерді генерациялау құзыретін дамытады. 

5) Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді; 

 

Цель: дать студентам знания о системе заготовки, консервирования и переработки 

продукции пантового оленеводства 

Содержание:  Влияние массы пантов, вида, возраста животного и ареала его 

обитания на биохимические и биологические свойства пантов; способы срезки и 

консервирования пантов маралов и пятнистых оленей при помощи 

высокотехнологичного оборудования; новые способы глубокой переработки пантов 

маралов и северных оленей; способы консервирования и переработки мяса маралов; 

способы консервирования и переработки крови маралов; способы консервирования и 

переработки побочной продукции маралов (репродуктивные органы, хвосты, зародыши); 

способы получения субстанций из отходов переработки продукции пантового 

оленеводства. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать знания влияния массы пантов, вида, возраста животного и 

ареала его обитания на биохимические и биологические свойства пантов; способов 

срезки и консервирования пантов маралов; консервирования и переработки мяса маралов; 

консервирования и переработки крови маралов; консервирования и переработки 

побочной продукции маралов (репродуктивные органы, хвосты, зародыши); 

2) Применять технологии для  срезки и консервирования пантов маралов и 

пятнистых оленей; консервирования и переработки мясо маралов.      

3) Обладать навыками глубокой переработки пантов маралов и северных оленей; 

консервирования и переработки крови маралов. 

4) Развивать компетенции применять полученные знания на практике; 

генерировать новые идеи и методические решения в области мараловодства. 

5) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления професиональной деятельности; 

 

Purpose: to give students knowledge about the system of harvesting, conservation and 

processing of products antler reindeer 

Content: the Influence of the mass of antlers, species, age of the animal and its habitat on 

the biochemical and biological properties of antlers; methods of cutting and conservation of 

antlers of deer and spotted deer with the help of high-tech equipment; new ways of deep 

processing of antlers of deer and reindeer; methods of conservation and processing of meat of 

deer; methods of preserving and processing the blood of deer; methods of conservation and 

processing of by-products of marals (reproductive organs, tails, embryos); methods for 

obtaining substances from waste products of antler reindeer husbandry. 

As a result of studying the discipline, the student: 

1) Demonstrate knowledge of the influence of the mass of the antlers, species, age of the 

animal and its habitat on the biochemical and biological properties of antlers; methods of 

cutting and canning antlers of red deer; preservation and processing of meat of deer; 

preservation and processing of blood of marals; preservation and processing by-products red 

deer (reproductive organs, tails, germ); 

2) To apply the techniques for cutting and canning antlers of red deer and Sika deer; 

preservation and processing of meat of deer.      

3) To have skills of deep processing of antlers of marals and reindeer; preservation and 

processing of blood of marals. 



58 

 

4) Develops competence to apply the knowledge in practice; generate new ideas and 

methodological solutions in the field of maral. 

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

professional activity; 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Маралдарды өсіру және бағу жүйесі  

Разведение и система содержания маралов 

Cultivation and system of keeping of marals 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

Ара шаруашылығы өнімдерін алу, қайта өңдеу және пайдалану   

Получение, переработка и использование продуктов пчеловодства   

Production, processing and use of bee products            

Мақсаты: студенттерге ара шаруашылығы өнімдері (балауыз, бал,балауыз, аналық 

және ара сүті, тозаң, перг, ара уы),олардың химиялық құрамы, физикалық қасиеттері, алу, 

өңдеу, сақтау және пайдалану тәсілдері туралы білім беру. 

Мазмұны: бал алу және алғашқы өңдеу технологиясы; перганы алу және алғашқы 

өңдеу технологиясы; прополис өндіру және алғашқы өңдеу технологиясы; аналық сүтін 

өндіру және бастапқы өңдеу технологиясы; араның шикі уын алу және бастапқы өңдеу 

технологиясы; балауыз шикізатын бастапқы өңдеу технологиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) шірнелерді балға қайта өңдеу процесін және оның пісуін, химиялық құрамын, 

физикалық қасиеттерін, сорттарын, балды сақтау мен пайдалануды; балауыз шикізатын 

қайта өңдеу процесін; тозаңды, ара сүтін, прополис, бал ара уын алу мен қолдануды; 

аралармен жұмыстың қауіпсіз тәсілдерін түсінеді. 

2) бал алу және дұрыс сақтау; бал ылғалдылығын анықтау, балдың бүктілігі мен 

табиғаттылығын, жасанды балауыз сапасын анықтау үшін заманауи технологияларды 

қолданады;  

3) гүл тозаңын, прополис, аналық сүтін, ара уын алу, олардың сапасын анықтау 

үшін технологияларды қолдана алады;  

4) бал ара шаруашылығы өнімдерін өндіру мақсатында алынған білімді практикада 

қолдану дағдысын меңгерген. 

5) Бал ара шаруашылығының жаңа өнімдерін әзірлейді немесе қолда бар өнімдерді 

жетілдіреді. 

  

Цель: дать студентам знания о продуктах пчеловодства (воск, мед, прополис, 

маточное и пчелиное молочко, пыльца, перга, пчелиный яд), их химическом составе, 

физических свойствах, способах получения, переработки, хранения и использования.  

Содержание: Технология получения и первичной обработки мёда; технология 

получения и первичной обработки перги; технология производства и первичной 

обработки прополиса; технология производства и первичной переработки маточного 

молочка; технология получения и первичной переработки пчелиного яда-сырца; 

технология первичной переработки воскового сырья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать процесс переработки нектара в мед и его созревание, химический 

состав, физические свойства, сорта, хранение и использование меда; процесс переработки 

воскового сырья; получение и применение пыльцы, пчелиного молочка, прополиса, 

пчелиного яда; безопасные приемы работы с пчелами. 

2) Использовать современные технологии для получения и правильного хранения 

меда; определения влажности меда, фальсификации и натуральности меда, качество 

искусственной вощины;  
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3) Использовать технологии для получения цветочной пыльцы, прополиса, 

маточного молочка, пчелиного яда, определения их качества;  

4) Обладать навыками применения полученных знаний на практике в целях 

производства продукции пчеловодства. 

5) Разрабатывать новые продукты пчеловодства или совершенствует имеющиеся. 

 

Purpose: to give students knowledge about bee products (wax, honey, propolis, Royal 

jelly, bee pollen, bee pollen, bee venom), their chemical composition, physical properties, 

methods of production, processing, storage and use. 

Content: Technology of production and primary processing of honey; technology of 

production and primary processing of Perga; technology of production and primary processing 

of propolis; technology of production and primary processing of Royal jelly; technology of 

production and primary processing of raw bee venom; technology of primary processing of wax 

raw materials. 

As a result of studying the discipline, the student : 

1) Understand the process of processing nectar into honey and its maturation, chemical 

composition, physical properties, varieties, storage and use of honey; the process of processing 

raw wax; production and use of pollen, bee milk, propolis, bee venom; safe methods of working 

with bees. 

2) to Use modern technologies for obtaining and proper storage of honey; determination 

of honey moisture, falsification and naturalness of honey, the quality of artificial wax;  

3) Able to use technology to produce pollen, propolis, Royal jelly, bee venom, determine 

their quality;  

4) Have the skills to apply the acquired knowledge in practice in the production of bee 

products, which is the basis for preparing students to understand the principles of working with 

honey bees. 

5) Develop new bee products or improve existing ones. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Араларды өсіру және бағу 

Разведение и содержание пчел 

Breeding and maintenance of bees 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing  

                           

Мал шаруашылығы өнімдерін алу, қайта өңдеу және сақтау 

Получение, переработка и хранение продукции животноводства 

Reception, processing and storage of livestock products 

Мақсаты: студенттердің ет өнімдерінің негізгі түрлерін өндірудің технологиялық 

процестерін меңгеруде кәсіби дағдыларын қалыптастыру, оларды сақтау және одан әрі 

пайдалану әдістерін, тәсілдері мен режимдерін оқыту.  

Мазмұны: ет өңдеу саласының жалпы құрылымы, оның негізгі үрдістері; өнім 

сапасын басқарудың негізгі нысандары; шикізатқа, жартылай фабрикаттарға, дайын 

өнімдерге және қосалқы материалдарға қойылатын бірыңғай нормалар мен талаптар; ет 

және ет өнімдерінің сапасын жақсартудың негізгі бағыттары; ет және ет өнімдерін сақтау 

әдістері, тәсілдері мен режимдері; ет өнеркәсібінің негізгі нормативтік-техникалық 

құжаттарының түрлері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Етті ет өнімдерінің әртүрлі түрлеріне дайындау және қайта өңдеу әдістері, 

тәсілдері мен процестері бойынша білімдерін көрсетеді;  

2) 5 балдық және 9 балдық жүйе бойынша ет өнімдерін органолептикалық 

бағалауды жүргізу дағдысын меңгереді. 

3) Құзыреттілікті дамыту, алған білімдерін тәжірибеде қолдану; мал шаруашылығы 

саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді генерациялайды. 
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4) Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді. 

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

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсетеді 

 

Цель: формирование у студентов профессиональных навыков в освоении 

технологических процессов производства основных видов мясопродуктов, изучение 

методов, способов и режимов их хранения и дальнейшего использования.  

Содержание: общая структура мясоперерабатывающей отрасли, ее основные 

тенденции; основные формы управления качеством продукции; единые нормы и 

требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам, готовым изделиям и 

вспомогательным материалам; основные направления улучшения качества мяса и 

мясопродуктов; методы, способы и режимы хранения мяса и мясопродуктов; виды 

основных нормативно-технических документов мясной промышленности 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать знания по методам, способам и процессам подготовки и 

переработки мяса в различные виды мясопродуктов;  

2) Обладать навыками проведения органолептической оценки мясопродуктов  по 

5- бальной и 9-бальной системам. 

3) Развивать компетенции, применять полученные знания на практике; 

генерировать новые идеи и методические решения в области животноводства. 

4) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления професиональной деятельности; 

5) Демонстрирует навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности. 

 

Purpose: formation of students ' professional skills in the development of technological 

processes of production of the main types of meat products, the study of methods, methods and 

modes of storage and further use.  

Contents: the General structure of the meat processing industry, its main trends; the main 

forms of product quality management; uniform standards and requirements for raw materials, 

semi-finished products, finished products and auxiliary materials; the main directions of 

improving the quality of meat and meat products; methods, methods and modes of storage of 

meat and meat products; types of basic normative and technical documents of the meat industry 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) Demonstrate knowledge on methods, methods and processes of preparation and 

processing of meat into various types of meat products;  

2) to Have skills of carrying out organoleptic assessment of meat products on 5-point and 

9-point systems. 

3) Develop competencies, apply the knowledge in practice; generate new ideas and 

methodological solutions in the field of animal husbandry. 

4) Demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information 

for the implementation of professional activities; 

5) Demonstrates the skills of independent search and selection of necessary information 

for professional, social and other activities. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Микробиология және вирусология 

Микробиология и вирусология 

Microbiology and virology 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 
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Панта марал шаруашылығы 

Пантовое мараловодство 

Antler maral breeding 

Мақсаты мал шаруашылығы саласы ретінде марал шаруашылығын зерттеу, одан 

әрі сатылатын панталар мен басқа да өнімдерді алу мақсаты болып табылады.  

Мазмұны: мал шаруашылығы саласы ретінде марал шаруашылығының тарихы мен 

дамуы. Маралдар биологиясы. Маралдар аурулары. Омарталарды орналастыру. Еңбекті 

ұйымдастыру, маралдарды күту бойынша мүкәммал мен жабдықтар. Маральниктерді 

орналастыру. Пантаның сапасы және өнімді сақтау. Пант негізінде өндірілетін 

препараттар. Саланы дамытудың қиындықтары.  

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент:  

1) Маралдардың физиологиясын, олардан панталарды алу мақсатында маралдарды 

өсірудің теориялық негіздерін түсінеді.  

2) Алынған білімді ғылыми-зерттеу (педагогикалық) жұмыста қолдана алады; 

3) Оқу және зерттеу тәжірибесін өткізу кезінде оқу жабдықтарын пайдалану, 

көрнекі материалдарды қолдану дағдыларына ие.  

4) Саланың даму перспективаларын жоспарлау, марал туралы биологиялық білімді 

практикада қолданады; 

5)  Ғылыми-зерттеу міндеттерін сауатты қалыптастырады. 

 

Цель - изучение мараловодства, как отрасли животноводства, с целью получения 

пантов и другой продукции с дальнейшей реализацией.  

Содержание: История и развитие мараловодства как отрасли животноводства. 

Биология маралов. Организация труда, инвентарь и оборудование по уходу за маралами. 

Размещение маральников. Качество пантов и хранение продукции. Препараты, 

производимые на основе пантов. Трудности развития отрасли.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать физиологию маралов; теоретические основы разведения маралов с 

целью получения от них пантов.  

2) Применять полученные знания в научно исследовательской (педагогической) 

работе; 

3) Обладать навыками использования учебного оборудования, применения 

наглядных материалов при проведении учебной  и исследовательской практики.  

4) Развивать компетенции планировать перспективы развития отрасли, применять 

биологические знания о маралах на практике;   

5) Грамотно формулировать научно-исследовательские задачи.  

 

The objective of the study breeding as the livestock industry, with the goal of obtaining 

antlers and other products with further implementation.  

Contents:: history and development of maral breeding as a branch of animal husbandry. 

Biology of red deer. Diseases of red deer. Placement of apiaries. Organization of labor, 

inventory and equipment for the care of marals. Accommodation stag breeding farms. The 

quality of antlers and storage products. Preparations made on the basis of antlers. Difficulties in 

the development of the industry.  

As a result of the study, the student:  

1) Understands the physiology of the deer; the theoretical basis for the breeding of deer 

for the purpose of receiving from them antlers.  

2) To apply the knowledge gained in the research (teaching) work; 

3) Has the skills of using training equipment, the use of visual materials in the conduct of 

training and research practice.  

4) Develops competence to plan the prospects of development of the industry, to apply 

biological knowledge about marals in practice; competently formulate research tasks. 

5) Competently formulate research objectives. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Маралдарды өсіру және бағу жүйесі  
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Разведение и система содержания маралов 

Cultivation and system of keeping of marals 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өңдірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Fieldpractice 

 

Ара шаруашылығы жоспарлау және ұйымдастыру 

Организация и планирование пчеловодческого хозяйства  

Organization and planning of beekeeping 

Мақсаты бал ара ұяларын өсіру бойынша дағдыларды таныстыру және 

практикалық қолдану. Ара ауруларын зерттеу әдістерін зерттеу.  

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

өнімділігі. Омарталарды орналастыру және олардың мөлшерін анықтау. Араның еңбегін 

ұйымдастыру. Араларды күту жөніндегі мүкәммал мен жабдық. Араларды тексеруге 

арналған мүкәммал. Омарталарды орналастыру және олардың мөлшерін анықтау. Балдың 

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

сату. Бал ара қыстаудың сәтті жағдайлары. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент: 

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

ерекшеліктерін, олардың өкілдерінің маңызын түсінеді; 

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

3) әртүрлі факторларға байланысты ара ұяларының өнімділігін болжай алады;  

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

қолданады;   

5) ғылыми-зерттеу міндеттерін сауатты тұжырымдайды. 

 

Цель: ознакомление и практическое применение навыков по разведению 

пчелосемей. Изучение методов определения болезней пчел.  

Содержание: Биология пчелиной семьи. Болезни пчел.  Продуктивность пчелиных 

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

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

размножения, значение их представителей; 

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

3) Способен прогнозировать производительность пчелиных семей в зависимости 

от различных факторов;  

4) Грамотно применять биологические знания о пчелах и пчелосемьях на практике;   

5) Грамотно формулировать научно-исследовательские задачи. 

 

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

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

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

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

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

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

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

As a result of the study, the student: 

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

reproduction, the value of their representatives; 

2) Demonstrate knowledge in research (teaching) work; 

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



63 

 

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

5) Competently formulates research tasks. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Араларды өсіру және бағу 

Разведение и содержание пчел 

Breeding and maintenance of bees 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өңдірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Fieldpractice 

 

Орман қорғау 

Лесозащита 

Forest protection 

Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің жәндіктер мен ауру қоздырғыштардың 

биологиясы мен экологиясы саласында орман шаруашылығы ісінің мамандарын кәсіби 

даярлау; қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып, орман зиянкестері мен ауруларынан 

қорғаудың әдістерін, құралдарын және практикалық дағдыларын меңгеру болып 

табылады. 

Негізгі бөлімдері: орман екпелерінің зиянкестері мен ауруларының экологиясы 

және даму динамикасы, орманды зиянкестер мен аурулардан қорғау әдістері мен 

құралдары, орман энтомологиясы, отырғызу материалының, дақылдар мен жас 

шыбықтардың зиянкестері, тамыр зиянкестері, жеміс, бүрлер мен тұқымдардың 

зиянкестері, дің зиянкестері, қылқан жапырақты және жапырақ кеміргіш жәндіктер, 

техникалық зиянкестер мен пайдалы жәндіктер, патологиялық процесс пен оның фазасын 

дамыту, ағаш және бұта түрлерінің аурулары, сүрек пен ағаш материалдарының 

Пәнді оқу барысында студент: 

1) негізгі зиянкестер мен орман екпелері ауруларының түрлік құрамын біледі; 

2) зиянкестер мен ауру қоздырғыштарының морфологиясын, биологиясын түсінеді; 

3) зиянкестер популяциясын өзгертудегі экологиялық факторлардың рөлін және 

орман ауруларының дамуын түсінеді; 

4) орман зиянкестерінің санын азайтудағы энтомофагтардың рөлін игерген; 

5) зиянкестер мен аурулардан орман қорғаудың қазіргі заманғы әдістерін 

меңгерген; 

6) орман екпелерінің зиянкестері мен ауруларына диагностика жүргізу білігін 

Деманстрациялайды; 

7) зиянкестер мен аурулардың есебін жүргізу жөнінде түсінік бар; 

8) қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып, орман қорғау іс-шаралары кешенін 

дұрыс және тиімді жүргізу жөніндегі тәжірибені көрсетеді. 

 

Целью изучения дисциплины является получение студентами профессиональной 

подготовки специалистов лесохозяйственного дела в области биологии и экологии 

насекомых и возбудителей заболеваний; овладение методами; средствами и 

практическими навыками защиты леса от вредителей и болезней с учетом охраны 

окружающей среды. 

Основные разделы: экология и динамика развития вредителей и болезней лесных 

насаждений, методы и средства защиты леса от вредителей и болезней, лесная 

энтомология, вредители посадочного материала, культур и молодняков, корневые 

вредители, вредители плодов, шишек и семян, cтволовые вредители, хвое и 

листогрызущие насекомые, технические вредители и полезные насекомые, развитие 

патологического процесса и его фазы, болезни древесных и кустарниковых видов, 

биологические разрушения древесины и древесных материалов 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Обладать знаниями видового состава основных вредителей и болезней 

лесонасаждений; 
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2) Понимать морфологию, биологию вредителей и возбудителей заболеваний; 

3) Понимать роль экологических факторов в изменении популяции вредителей и 

развитие болезней леса; 

4) Усвоил роль энтомофагов в снижении численности вредителей леса; 

5) Владеть современными методами лесозащиты от вредителей и болезней; 

6) Деманстрировать умения проводить диагностику вредителей и болезней лесных 

насаждений; 

7) Имеет представление по проведению учета вредителей и болезней; 

8) Демонстрировать опыт по правильному и эффективному проведению комплекса  

лесозащитных мероприятий, с учетом охраны окружающей среды. 

 

The purpose of the discipline is to provide students with professional training in forestry 

in the field of biology and ecology of insects and pathogens; mastering methods; means and 

practical skills of forest protection from pests and diseases, taking into account environmental 

protection. 

Main sections: ecology and dynamics of pests and diseases of forest plantations, methods 

and means of forest protection from pests and diseases, forest entomology, pests of planting 

material, crops and young plants, root pests, pests of fruits, cones and seeds, stem pests, 

coniferous and leaf-eating insects, technical pests and beneficial insects, the development of the 

pathological process and its phase, diseases of tree and shrub species, biological destruction of 

wood and wood materials 

In the course of studying the discipline the student: 

1) Has knowledge of species composition of the main pests and diseases of forest 

plantations; 

2) Understands morphology, biology of pests and pathogens; 

3) Understand the role of environmental factors in changing pest populations and the 

development of forest diseases; 

4) Learned the role of entomophages in reducing the number of forest pests; 

5) Owns modern methods of forest protection from pests and diseases; 

6) Demanstriruet skills to diagnose pests and diseases of forest plantations; 

7) has representation on carrying out the account of wreckers and diseases; 

8) Demonstrates experience in the correct and effective implementation of a set of forest 

protection measures, taking into account environmental protection. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Жалпы биология 

Общая биология 

General Biology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

Қазақстанның биоалуантүрлілігі және жануарлар ресурстары                                                                     

Биоразнообразие и животные ресурсы Казахстана  

Biodiversity and animal resources of Kazakhstan 

Мақсаты: Жер, су экожүйелеріндегі биологиялық әралуандылық туралы білім 

қалыптастыру, биоиндикация әдістері мен биоиндикаторларды таңдау үрдістерін 

түсіндіру. 

Негізгі тақырыптар:  Жануарлар әлемінің ресурстары. Қазақстанның негізгі су 

биоресурстары. Қосмекенділер. Қазақстандағы жер бетіндегі негізгі биоресурстар. Жер 

бетіндегі омыртқасыздар. Бауырмен жорғалаушылар. Құстар. Құстардың аңшылық- 

кәсіптік түрлері. Қазақстанның   терісі    қымбат   және   кәсіптік аңшылыққа жарайтын 

аңдары. Ресурстық түрлер. Тақтұяқтылар. Ескек аяқтылар. Тиімді пайдалану және 

қорғау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  
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1) Жер биотасының барлық негізгі топтарының түрлік әртүрлілік жағдайын; 

биоиндикацияның негізгі әдістерін және оларды ғылыми зерттеулерде қолдануды 

түсінеді; 

2) Экожүйенің тепе-тең жай-күйінің бұзылу себептерін популяциялардың 

биоәртүрлілігінің өзгеруі арқылы анықтайды; экожүйе элементтерінің жай-күйін түрлер-

индикаторлардың болуы және жай-күйі бойынша анықтайды; табиғи фаунадағы 

агрессивті бөтен өкілдерді ажыратады. 

3) Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлерін зерттеу, түрлік әртүрліліктің 

заңдылықтарын анықтау, биоалуантүрліліктің заманауи суретін қалыптастыру, адам 

өміріндегі биоалуантүрліліктің рөлін анықтау дағдыларын көрсетеді. 

4) Мониторингтік зерттеулер әдістерін бағалауда құзыретті болуға, ғылыми 

зерттеулер кезінде биоиндикация әдістерін қолдануға қабілетті. 

5) кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді. 

 

Целью преподавания дисциплины формирование знаний о биологическом 

разнообразии в сухопутных и водных экосистемах, усвоение принципов выбора 

биоиндикаторов  и методов биоиндикации. 

Основные разделы: Животные ресурсы Казахстана. Водные позвоночные. 

Ресурсные виды земноводных. Ресурсы птиц. Животные Казахстана имеющие ценный 

мех.  Ресурсные виды. Непарнокопытные. Ластоногие. Рациональное использование.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать состояние видового разнообразия всех основных групп биоты Земли; 

основные методы биоиндикации и их применение при научных исследованиях; 

2) Определять причины  нарушения равновесного состояния экосистем через 

изменение биоразнообразия популяций;определять состояние элементов экосистемы по 

наличию и состоянию видов-индикаторов; отличить агрессивных чужеродных  

представителей  в естественной  фауне. 

3) Демонстрировать навыки изучения структуры и уровней биоразнообразия, 

выявления закономерностей видового разнообразия, формирования современной 

картины биоразнообразия, определение роли биоразнообразия в жизни человека. 

4) Способен быть компетентным в оценке методов мониторинговых исследований, 

применение методов биоиндикации при научных исследованиях. 

5) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной деятельности. 

 

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

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

bioindicators and methods of bioindication. 

Main topics: Animal resources of Kazakhstan. Aquatic vertebrates. Resource species of 

amphibians. Bird resources. Animals of Kazakhstan have valuable fur.  Resource species. 

Ungulates. Pinnipeds. Rational use.  

In the course of studying of discipline the student: 

1) Understands the state of species diversity of all major groups of the earth's biota; basic 

methods of bioindication and their application in scientific research; 

2) Determines the causes of disturbance of the equilibrium state of ecosystems through 

changes in the biodiversity of populations;determine the state of the elements of the ecosystem 

by the presence and state of indicator species; distinguish aggressive alien representatives in the 

natural fauna. 

3) Demonstrates the skills of studying the structure and levels of biodiversity, identifying 

patterns of species diversity, the formation of a modern picture of biodiversity, the role of 

biodiversity in human life. 

4) Able to be competent in the evaluation of methods of monitoring studies, the use of 

methods of bioindication in research. 
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5) Demonstrates the skills of independent search and selection of the necessary 

information for the implementation of professional activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Териология  

Териология  

Theriology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing  

 

Бал ара ұяларын бағалау 

Бонитировка пчелиных семей 

Valuation of bee colonies  

Мақсаты: студенттердің агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі ара шаруашылығы 

саласының рөлі мен маңызы туралы, жыл бойы ара ұстаудың негізгі мәселелері туралы, 

бағалы бал араларды шығару және өсіру мақсатында аспаптық ұрықтандыруды 

пайдалану технологиясы туралы, аналықтарды шығару және омартада асыл тұқымды 

жұмыс туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Мазмұны: жаппай іріктеу омартадағы асыл тұқымды жұмыстың қарапайым түрі. 

Үздік жоғары өнімді ара ұяларын пайдалану және аз өнімді ара ұяларын іріктеу. Көбею 

үшін ара ұяларын іріктеу. Ара ұяларын жарамсыз ету. Рой аналықтарын пайдалану.  

Жатырдың жасанды шығуы. Тәрбиелеу үшін дернәсілдерді егу тәсілдері. Ара ұясына 

күтім жасау. Нуклеустарды қалыптастыру. Қорытынды аналық көшіре отырып, 

дернәсілдері. Екінші рет егілген жатырды шығару. Жасушаның және қалпақтың 

көмегімен аналықтарды отырғызу. Ұрғашы бұрумен отырғызу. Филатов әдісі бойынша 

аналықтарды ауыстыру. Жаңа отбасыларды алу: табиғи өсіру және отбасыларды жасанды 

қалыптастыру. Ара ұясын жасанды қалыптастыру.  Бұруларды құру. Ара аналықтарын 

аспаптық ұрықтандыру 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Омартада асыл тұқымды жұмыс, ара аналықтарын пайдалану білімдерін,  

аналықтарды жасанды шығару, тәрбиелеу үшін дернәсілдерді егу тәсілдері; нуклеустарды 

қалыптастыру әдістемесі; аналықтарды шығару және отырғызу, ара аналықтарын 

аспаптық ұрықтандыру технологиясын білуді көрсетеді. 

2) Ара аналықтарын пайдалануға, жатырды жасанды әдіспен шығаруға, әртүрлі 

тәсілдермен тәрбиелеу үшін дернәсілдерді егуге, нуклеустарды қалыптастыруға, 

аналықтарды отырғызуға қабілетті.   

3) Ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану дағдысы; омартада асыл тұқымды жұмыстарды, ара 

аналықтарын шығару дағдысы бар. 

4) Алынған білімді практикада қолдану; бал ара шаруашылығы өнімдерінің 

өнімділігін арттыру мақсатында селекция әдістерін қолдану құзыреттілігін дамытады. 

5) кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді 

 

Цель: формирование у студентов представления о роли и значении отрасли 

пчеловодства в системе агропромышленного комплекса, об основных проблемах 

содержания пчел в течении года, о технологии использования инструментального 

осеменения с целью выведения и разведения ценных пород пчел, о выводе маток и 

племенной работе на пасеке.  

Содержание: Массовый отбор - простейшая форма племенной работы на пасеках. 

Использование лучших высокопродуктивных семей и выбраковка малопродуктивных. 

Отбор пчелиных семей для размножения. Выбраковка пчелиных семей. Использование 

роевых маток.  Искусственный вывод маток. Способы прививки личинок для воспитания. 

Уход за семьей-воспитательницей. Формирование нуклеусов. Вывод маток с переносом 
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личинок. Вывод маток с повторной прививкой. Подсадка маток с помощью клеточки и 

колпачка. Подсадка маток с отводком. Замена маток по способу Филатова. Получение 

новых семей: естественное роение и искусственное формирование семей. Искусственное 

формирование семей.  Образование отводков. Инструментальное осеменение пчелиных 

маток. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Демонстрировать знания племенной работы на пасеке, использование роевых 

маток.  Искусственный вывод маток, способы прививки личинок для воспитания; 

методику формирования нуклеусов; технологию вывода и   подсадки 

маток, инструментального осеменения пчелиных маток. 

2) Использовать роевых маток,  выводить маток искусственным способом,  

прививать личинок для воспитания разными способами;  формировать нуклеусы; 

подсаживать маток.   

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач; навыками вывода пчелиных маток, 

племенной работы на пасеке. 

4) Использовать методы селекции в целях повышения производительности 

продукции пчеловодства.   

5) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной деятельности 

 

Purpose: formation at students of representations about the role and importance of the 

industry of beekeeping in the agricultural sector, the main problems of beekeeping throughout 

the year, the technology of using insemination with the purpose of breeding and cultivation of 

valuable species of bees, on the withdrawal of mares and breeding work in the apiary. 

Contents: Mass selection is the simplest form of breeding work in the apiary. Using the 

best high-productive families and culling low-productive. Selection of bee colonies for 

reproduction. Culling bee colonies. Use of swarm Queens.  Artificial breeding of Queens. 

Methods of grafting larvae for education. Care of the family-teacher. Nucleus formation. The 

conclusion of Queens with the transfer of larvae. The breeding of Queens with re-vaccination. 

Replanting Queen bees with cells and cap. Transplanting Queens with layering. Replacement of 

Queens by the method of Filatov. Getting new families: natural and artificial swarming, the 

formation of families. Artificial family formation.  The formation of a nucleus. Instrumental 

insemination of Queen bees. 

As a result of studying the discipline, the student: 

1) Demonstriruet knowledge of breeding work in the apiary, the use of swarm Queens.  

Artificial breeding of Queen bees, methods of grafting larvae for education; method of nucleus 

formation; technology of breeding and breeding of Queen bees, instrumental insemination of 

Queen bees. 

2) Able to use swarm Queens display Queens artificially, to graft larvae for the education 

in different ways; shaping the core; to plant Queens.   

3) Possesses skills of creative application of the gained knowledge in practice for the 

solution of scientific and production tasks; skills of a conclusion of bee Queens, breeding work 

on an apiary. 

4) Develop competence to apply this knowledge in practice; able to use breeding 

methods to improve the productivity of bee products. 

5) Demonstrates the skills of independent search and selection of the necessary 

information for the implementation of professional activities 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Араларды өсіру және бағу 

Разведение и содержание пчел 

Breeding and maintenance of bees 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  
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Writing and defending a thesis (project) or preparing  

 

Марал шаруашылығының негіздері 

Основы мараловодства 

Basics of maral breeding 

Мақсаты: студенттерде агроөндірістік кешен жүйесіндегі марал шаруашылығының 

рөлі мен маңызы, маралдардың биологиясы, марал ұстау технологиясы, маралдарға 

жемдік базаны ұйымдастырудың негізгі мәселелері,марал шаруашылығы өнімдерін алу 

технологиясы, марал өсірудің негізгі мәселелері, бағалы тұқымдарды шығару және өсіру 

мақсатында қолдан ұрықтандыруды пайдалану туралы, марал шаруашылығы 

саласындағы материалдарды жинау, талдау және биометриялық өңдеу туралытүсініктерді 

қалыптастыру, зертханалық құрал-жабдықтардың құрылысы мен жұмыс істеу 

қағидаларын үйрету. 

Мазмұны:агроөнеркәсіп кешені жүйесіндегі марал шаруашылығы саласының 

мәселелерін, марал өсіру, марал ұстау технологиясын, марал жемдік базасын 

ұйымдастыруды, марал шаруашылығы өнімдерін алу технологиясын зерттейді 

Нәтижесінде, студент: 

8) Агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі марал шаруашылығы саласының мәні, 

міндеттері, даму тарихы, рөлі мен маңызы, марал биологиясы, марал ұстау технологиясы, 

марал шаруашылығы өнімдерін алудың технологиясын түсінеді. 

9) Маралдардың шаруашылық-пайдалы белгілері мен өнімділігін бағалау әдістерін 

қолданады, марал шаруашылығы өнімдерінің сапасын анықтайды, марал белгілерінің 

экстерьерлік белгілерін өлшеуді жүргізеді, эксперименталды зерттеулерді жоспарлайды 

және жүзеге асырады, оларды өңдейді және нәтижелердің ғылыми негізделген 

қорытындыларын жасайды. 

10) Ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану;  

11) Маралдарды өсіру және ұстау технологиясының негізгі әдістерін меңгеру; 

қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларына ие. 

12) Мал шаруашылығы саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

жасау;  

13) Марал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау үшін қазіргі заманғы 

әдістерді қолдану;  

14) Марал шаруашылығының жаңа өнімдерін әзірлеуге немесе қолда бар өнімдерді 

жетілдіруге қабілетті. 

 

Цель: формирование у студентов представления о роли и значении отрасли 

мараловодства в системе агропромышленного комплекса, о биологии и разведении 

маралов, технологии содержания маралов, об основных вопросах организации кормовой 

базы маралов, о технологии   получения продуктов мараловодства, об основных 

проблемах содержания маралов в течении круглого года. 

Содержание: изучает проблемы отрасли мараловодства в системе 

агропромышленного комплекса, разведение маралов, технологию содержания маралов, 

организацию кормовой базы маралов, технологию   получения продуктов мараловодства 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать предмет, задачи, историю развития, роль и значение отрасли 

мараловодства в системе агропромышленного комплекса, биологию маралов, технологию 

содержания маралов, технологию   получения продуктов мараловодства 

2) Использовать методы  оценки хозяйственно-полезных признаков и 

продуктивности маралов, определять качество продуктов мараловодства,   проводить 

замеры экстерьерных признаков маралов, планировать и осуществлять 

экспериментальные исследования, обрабатывать их и делать научно обоснованные 

выводы из результатов. 

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач;  
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4) Владеть основными методами технологии разведения и содержания маралов; 

навыками работы с современной аппаратурой и оборудованием. 

5) Деманстрировать компетенцию генерировать новые идеи и методические 

решения в области животноводства;  

6) Использовать современные методы для оценки качества продукции 

мараловодства;  

7) Разрабатывать новые продукты мараловодства или совершенствовать 

имеющиеся. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Мал шаруашылығы 

Животноводство 

Farming  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Мал шаруашылығыөнімдеріналу, қайтаөңдеужәнесақтау 

Получение, переработка и хранение продукции животноводства 

Reception, processingandstorageoflivestockproducts 

 

Жануарлар әлемін қорғау 

Охрана животного мира 

Protection of animals 
Мақсаты студенттерді жануарлардың қорғау мәселелерінің заманауи 

көріністерімен, сиреп бара жатқан жануарлар түрімен, олардың жойылу себептерімен 

және қорғау шараларын ұйымдастыру жолдарымен, жануарлар әлемін сақтаудың 

әдістерімен таныстыру болып табылады. Жастар санасына табиғаттағы құбылыстар мен 

қарым-қатынастар үздіксіз жүріп жататындығын жеткізіп, табиғатқа жасалған кез-келген 

әсердің салдарынан жағымды  және жағымсыз өзгеріс болып тұратындығын ашып 

көрсету.  

Мазмұны: Адам өмірінде және табиғаттағы заттар айналымындағы жануарлардың 

рөлі. Адамның жануарларға әсері. Жануарлардың жойылу себептері. Сирек кездесетін 

және жойылып бара жатқан жануарлар. Жануарлардың аса маңызды топтарын қорғау. 

Жануарлар дүниесін құқықтық қорғау.  

Курсты аяқтағаннан кейін студент: 

1) табиғатта жойылып кету қаупі бар жануарларды; жердегі биоәртүрлілікті азайту 

мәселелерін; табиғи түрлерді төмендететін факторларын; жануарлардың сирек түрлері, 

сирек кездесетін түрлердің деңгейлерін; жануарлар дүниесін сақтаудың негізгі әдістері 

мен принциптерін түсінеді. 

2) жануарлар популяциясы санының азаю себептерін анықтау; сирек кездесетін 

түрлердің санатын бағалау, қажетті шаралар қабылдау;   

3) оларды қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жоспарын әзірлейді; 

4) кәсіпшілік маңызы бар сирек кездесетін жануарлардың санын айқындау 

дағдысына ие; 

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

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету. 

 

Цель: ознакомить студентов с современными проявлениями проблемы сохранения 

животных, с редкими видами животных, причинами их исчезновения и способами 

организации охранных мероприятий, методами сохранения животного мира. 

Содержание: Роль животных в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

Воздействие человека на животных. Причины вымирания животных. Охрана редких и 

вымирающих видов. Охрана важнейших групп животных. Правовая охрана животного 

мира. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать  животных, находящихся под угрозой исчезновения в природе; 

проблемы уменьшения биоразнообразия на земле; факторы снижающие природных 
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видов; редкие виды животных, уровни редких видов; основные методы и принципы 

сохранения животного мира. 

2) Выявлять причины уменьшения численности популяций животных;  оценка 

категории редких видов, принятие необходимых мер;   

3) Разрабатывать план организации мероприятий по их защите;  

4) Обладать навыками определения численности редких животных, имеющих 

промысловое значение  

5) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности. 

 

Purpose: to acquaint students with the modern manifestations of the problem of 

biodiversity conservation on earth, with rare species of animals, the causes of their 

disappearance and ways of organizing conservation measures, methods of preserving the animal 

world. 

Content: the role of animals in the cycle of substances in nature and human life. Human 

impact on animals. Causes of animal extinction. Protection of rare and endangered species. 

Protection of the most important groups of animals. Legal protection of fauna. 

After completing the course, students: 

1) Understand endangered animals in nature; problems of reducing biodiversity on earth; 

factors reducing natural species; rare animal species, levels of rare species; basic methods and 

principles of wildlife conservation. 

2) to Identify the causes of the decrease in animal populations; assessment of the category 

of rare species, taking the necessary measures;   

3) Develop a plan for the organization of measures for their protection;  

4) Have the skills to determine the number of rare animals of commercial importance  

5) Demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information 

for professional, social and other activities. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Маралдарды өсіру және бағу жүйесі  

Разведение и система содержания маралов 

Cultivation and system of keeping of marals  

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өңдірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Fieldpractice 

 

Бал арасының морфологиясы мен анатомиясы 

Морфология и анатомия медоносной пчелы 

Morphology and anatomy of honeybee  

Мақсаты: студенттердің ара қыстауының маңызы туралы түсініктерін 

қалыптастыру, ара ұяларын қыстауға дұрыс дайындау. 

Мазмұны: ара ұяларын алдын ала жинау (қажет болған жағдайда – ара ұяларын 

біріктіру); бал араларын кенеден күзгі профилактикалық өңдеу; температура мен 

ылғалдылықтың оңтайлы жағдайларын жасау. Күзгі қоректендіруді жүргізу мерзімі. 

Ұяларды қысқа дайындау: Ұяларды құрастыру. Ұяшықтарды екі жақты құрастыру; бір 

жақты құрастыру; "сақалды"құрастыру. Араларды қыста жылыту. Қыстау тәсілдері: 

ерікте қыстау; ерікте алдын-ала қарау. Омшаникадағы қыстау. Жабайы аралардың 

қыстауы. Қыстың табысты ерекшеліктері. Қыста ара өлімінің себептері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Ара ұяларын аурудан өңдеу технологиясы; ара ұяларын қысқа жинау тәсілдері; 

ара ұяларын қысу тәсілдері, бал ара қыстаудың сәтті жағдайларын түсінеді. 

2) Бал араларын қыста тамақтандыра білу; бал араларын аурулардан өңдеу; бал 

араларын қыста ұя жинау; бал араларын қыстау тәсілін таңдау; бал араларын табысты 

қыстауды қамтамасыз ету іскерлігін пайдаланады; 
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3) алынған білімді ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін практикада 

қолданады;  

4) бал араларды өсіру мен күтіп ұстаудың негізгі әдістерін; қазіргі заманғы 

аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. 

5) бал ара шаруашылығы саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

генерациялайды. 

 

Цель: формирование у студентов представления о роли и значении зимовки пчел, 

правильной подготовки гнезда пчел к зимовке. 

Содержание: Предварительная сборка гнезда пчел (при необходимости – 

объединение слабых семей); осенняя профилактическая обработка пчел от клеща; 

создание оптимальных условий температуры и влажности. Сроки проведения осенней 

подкормки. Подготовка улья к зиме: сборка гнезда. Двухсторонняя сборка гнезд; 

односторонняя сборка; сборка «бородой». Утепление пчел на зиму. Способы зимовки: 

зимовка на воле; профилактические осмотры на воле. Зимовка в омшанике. Зимовка 

диких пчел. Особенности успешной зимовки. Причины гибели пчел зимой. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать знания методов подкормки пчел на зиму; технологию 

обработки пчелиных семей от болезней; способы сборки гнезда пчел на зиму; способы 

зимовки пчел. Условия успешной зимовки пчел. 

2) Использовать умения подкормить  пчел на зиму; обработать пчелиные семьи от 

болезней; собрать гнезда пчел на зиму; выбрать способ зимовки пчел; обеспечить  

успешную зимовку пчел; 

3) Применять полученные знания на практике для решения научных и 

производственных задач;  

4) Обладать основными методами технологии и разведения и содержания пчел; 

навыками работы с современной аппаратурой и оборудованием. 

5) Генерировать новые идеи и методические решения в области пчеловодства. 

 

Purpose: formation of students ' understanding of the role and importance of wintering 

bees, proper preparation of the nest of bees for wintering. 

Contents: Pre-Assembly of the nest of bees (if necessary – the Association of weak 

families);autumn preventive treatment of bees from mite; creating optimal conditions of 

temperature and humidity. Terms of the autumn feeding. Preparing the hive for winter: nest 

Assembly. Double-sided Assembly nests; single sided Assembly; the Assembly the beard. The 

insulation of bees in winter. Ways of hibernation: hibernation in the wild; preventive 

examinations in the wild. Wintering in omshanik. Wintering wild bees. Features of successful 

wintering. Causes of death of bees in winter. 

As a result of studying the discipline, the student must 

1) Demonstrates knowledge of methods of feeding bees for the winter; technology of 

processing of bee colonies from diseases; ways of Assembly of a nest of bees for the winter; 

ways of wintering of bees. Conditions for successful wintering bees. 

2) Use skills to feed bees for the winter; process bee colonies from diseases; collect bee 

nests for the winter; choose a way of wintering bees; ensure successful wintering of bees; 

3) Apply the acquired knowledge in practice to solve scientific and industrial problems;  

4) Possess the basic methods of technology and breeding and maintenance of bees; skills 

with modern equipment and equipment. 

5) Generates new ideas and methodological solutions in the field of beekeeping. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Араларды өсіру және бағу 

Разведение и содержание пчел 

Breeding and maintenance of bees  

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өңдірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

https://mnogopchel.ru/pchely-osenyu-uhod/
https://mnogopchel.ru/pchely-osenyu-uhod/
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Fieldpractice 

 

Орман ресурстарын басқару 

Управление лесными ресурсами 

Forest management 

Мақсаты: студенттердің орманды басқаруға экологиялық-экономикалық 

көзқарастың теориялық-әдістемелік негіздерін және тұрақты орман басқару мен орман 

пайдаланудың практикалық өлшемдері мен көрсеткіштерін меңгеруі 

Мазмұны: Әлемнің орман ресурстары және олардың өзгеруі әлемнің ормандары 

мен орман ресурстарының жалпы сипаттамасы. Ормандардың жалпы ауданы. Бір 

тұрғынға арналған ормандардың ауданы, шаршы километрге. Ормандардың тұқымдық 

және жас құрылымы. Қазақстанның орман ресурстары және орман пайдалану. Орман 

жерлерінің динамикасы орман қоры жерлерін жердің негізгі түрлері бойынша бөлу. 

Орманмен қамтылған, орман және ормансыз жерлердің орманшылық динамикасы. 

Жаппай ағаш кесу серпіні және орман дақылдарын құру көлемі. Ормандарды қорғау 

санаттары. Ормандарды тұрақты басқару мен дамытудың экономикалық және әлеуметтік 

негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) орман шаруашылығын жүргізу деңгейін бағалау үшін Орман басқару және орман 

пайдалану бойынша білімін көрсетеді; 

2) ормандардың жас құрылымының серпініне және орман шаруашылығы 

ормандарының тұқымдық құрылымын оңтайландыруға байланысты орман пайдалану 

мөлшерін белгілеу дағдысын меңгереді; 

3) алынған білімді практикада қолдану, ормандардың биологиялық әртүрлілігін 

сақтау үшін орман пайдалануды ландшафтық-экологиялық жоспарлауды жүзеге асыру; 

4) кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді; 

5) орман заңнамасының бұзылуы туралы құжаттаманы ресімдеуге қабілетті. 

 

Цель: усвоение студентами теоретико-методических основ экологоэкономического 

подхода к управлению лесами и практических критериев и показателей устойчивого 

лесоуправления и лесопользования 

Содержание: Лесные ресурсы мира и их изменение Общая характеристика лесов и 

лесных ресурсов мира. Общая площадь лесов. Лесистость. Площадь лесов на одного 

жителя, на кв. километр. Породная и возрастная структура лесов. Лесные ресурсы и 

лесопользование Казахстана. Динамика лесных земель Распределение земель лесного 

фонда по основным видам земель. Динамика лесистости, покрытых лесом, лесных и 

нелесных земель. Динамика сплошных рубок и объемов создания лесных культур. 

Категории защитности лесов. Экономические и социальные основы устойчивого 

управления и развития лесов. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать знания по лесоуправлению и лесопользованию для оценки 

уровня ведения лесного хозяйства; 

2) Обладать навыками установления размера лесопользования в связи с динамикой 

возрастной структуры лесов и оптимизацией породной структуры лесов лесхоза; 

3)  Применять полученные знания на практике, осуществлять ландшафтно-

экологическое планирование лесопользования для сохранения биологического 

разнообразия лесов; 

4) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления професиональной деятельности; 

5) Оформлять документацию о нарушении лесного законодательства 

 

Purpose: mastering the theoretical and methodological foundations of ecological and 

economic approach to forest management and practical criteria and indicators of sustainable 

forest management and forest management 
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Contents: Forest resources of the world and their change General characteristics of forests 

and forest resources of the world. Total forest area. Woodiness. Forest area per inhabitant, per 

square kilometer. Species and age structure of forests. Forest resources and forest management 

of Kazakhstan. Dynamics of forest lands Distribution of forest lands by main types of lands. 

Dynamics of forest cover, forested, forested and non-forested lands. Dynamics of continuous 

logging and volumes of forest crops creation. Categories of forest protection. Economic and 

social foundations of sustainable forest management and development. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) Demonstrate knowledge of forest management and forest management to assess the 

level of forest management; 

2) To have skills of establishment of the size of forest management in connection with 

dynamics of age structure of the woods and optimization of breed structure of the woods of 

forestry; 

3) To apply the acquired knowledge in practice, to carry out landscape and ecological 

planning of forest use for preservation of biological diversity of the woods; 

4) Demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information 

for the implementation of professional activities; 

5) Is capable to issue documentation on violation of the forest legislation 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing  

 

Мал шаруашылығы өнімдерін стандарттау және патенттеу  

Стандартизация и патентоведение  продукции животноводства                                                                                     

Standardization and patenting of livestock products 

Мақсаты: өнім өндірісін, мал шаруашылығының еңбек өнімділігін арттыруға және 

қаражатты үнемдеуге бағытталған міндетті ережелерді, нормалар мен талаптарды 

қолдануды зерделеу. 

Мазмұны: мал шаруашылығы өнімдеріне стандарттар: ет, сүт, маралдар мен теңбіл 

бұғылардың панты, маралдардың қаны 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Мал шаруашылығы өнімдерін алу технологиясы, мал шаруашылығы өнімдерінің 

стандарттары: ет, сүт, маралдар мен дақ бұғылардың панты, марал қаны туралы білімді 

көрсетеді. 

2) мал шаруашылығы өнімдерін: ет, сүт, маралдар мен теңбіл бұғылардың 

панттары, марал қаны алу және дұрыс сақтау қабілетін көрсету; мал шаруашылығы 

өнімдерінің сапасын бағалау үшін алынған білімді қолданады; 

3) Мал шаруашылығы өнімдерін патенттеу дағдыларын меңгерген; 

4) Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау үшін заманауи әдістерді 

қолданады;  

5) мал шаруашылығының жаңа өнімдерін әзірлеуге немесе қолда бар өнімдерді 

жетілдіруге қабілетті. 

 

Цель: Изучить применение обязательных правил, норм и требований, 

направленных на повышение производства продукции, производительности труда 

животноводов и экономию средств.  

Содержание: Стандарты на продукцию животноводства: мясо, молоко, панты 

маралов и пятнистых оленей, кровь маралов 

В результате изучения дисциплины студент будет: 
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1) Демонстрировать знания технологии получения продуктов животноводства, 

стандарты на продукцию животноводства: мясо, молоко, панты маралов и пятнистых 

оленей, кровь маралов; 

2) Проявлять способность получать и правильно хранить продукцию 

животноводства: мясо, молоко, панты маралов и пятнистых оленей, кровь маралов; 

применять полученные знания для оценки качества продукции животноводства 

3) Обладать навыками патентования продуктов животноводства. 

4) Использует современные методы для оценки качества продукции 

животноводства;  

5) Способен разрабатывать новые продукты животноводства или 

совершенствовать имеющиеся. 

 

Purpose: to Study the application of mandatory rules, norms and requirements aimed at 

improving production, productivity of livestock and cost savings. 

Content: Standards for livestock products: meat, milk, antlers of deer and spotted deer, 

blood of deer 

As a result of studying the discipline, the student: 

1) Demonstrate knowledge of technology of production of animal products, standards for 

animal products: meat, milk, antlers of marals and spotted deer, blood of marals; 

2) Demonstrate the ability to receive and properly store livestock products: meat, milk, 

antlers of marals and Sika deer, blood of marals; apply the knowledge to assess the quality of 

livestock products 

3) Have the skills of patenting livestock products. 

4) Uses modern methods to assess the quality of livestock products;  

5) Able to develop new livestock products or improve existing ones. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing  

 

Бал ара өнімдерін стандарттау және патенттеу      

Стандартизация и патентоведение  продукции пчеловодства 

Standardization and patenting of beekeeping products 

Мақсаты: омарташылардың еңбек өнімділігін, өнім өндірісін арттыруға және 

қаражатты үнемдеуге бағытталған міндетті ережелерді, нормалар мен талаптарды 

қолдануды зерделеу. 

Мазмұны: ара шаруашылығы өнімдеріне стандарттар: балауыз және балауыз 

шикізаты, вощина, бал, балауыз, гүл тозаңы, аналық сүт, ара уы 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) ара шаруашылығы өнімдерін алу технологиясы, ара шаруашылығы өнімдерінің 

стандарттары: балауыз және балауыз шикізаты, балауыз, бал, балауыз, гүл тозаңы, 

аналық сүт, ара уы туралы білімді көрсетеді. 

2) балды алу және дұрыс сақтау қабілетін көрсету; оның сұрыптарын ажырату, 

балдың ылғалдылығын анықтау, балдың бұрмалануы мен натуралдығын анықтау; 

жасанды балауыздың сапасын анықтау; гүл тозаңын, балауыз, аналық сүтін, ара уын алу, 

олардың сапасын анықтайды;  

3) Ара шаруашылығының жаңа өнімін патенттеу дағдысын; ара шаруашылығы 

өнімінің сапасын бағалау дағдысын меңгерген. 

4) қазіргі заманғы тез өзгермелі қоғамда табысты жұмыс істейді; 

5) бал ара шаруашылығы саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

генерациялау дағдыларына ие;  
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6) Бал ара шаруашылығының жаңа өнімдерін табысты әзірлеуге немесе қолда бар 

өнімдерді жетілдіруге қабілетті. 

 

Цель: Изучить применение обязательных правил, норм и требований, 

направленных на повышение производства продукции, производительности труда 

пчеловодов и экономию средств.  

Содержание: Стандарты на продукцию пчеловодства: воск и восковое сырье, 

вощина, мед, прополис, цветочная пыльца, маточное молочко, пчелиный яд 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать знания технологии получения продуктов пчеловодства, 

стандарты на продукцию пчеловодства: воск и восковое сырье, вощину, мед, прополис, 

цветочную пыльцу, маточное молочко, пчелиный яд 

2) Проявлять способность получать и правильно хранить мед; различать его сорта, 

определять влажность меда, определять фальсификацию и натуральность меда; 

определять качество искусственной вощины; получать цветочную пыльцу, прополис, 

маточное молочко, пчелиный яд, определять их качество;  

3) Обладать навыками патентования новой продукции пчеловодства; навыками для 

оценки качества продукции пчеловодства 

4) Успешно функционировать в современном быстроменяющемся социуме; 

5) Обладать навыками генерировать новые идеи и методические решения в 

области пчеловодства;  

6) Способен успешно разрабатывать новые продукты пчеловодства или 

совершенствовать имеющиеся. 

 

Purpose: to Study the application of mandatory rules, norms and requirements aimed at 

improving production, productivity of beekeepers and cost savings. 

Content: Standards for bee products: wax and wax raw materials, wax, honey, propolis, 

pollen, Royal jelly, bee venom 

As a result of studying the discipline, the student : 

1) Demonstrate knowledge of technology for obtaining bee products, standards for bee 

products: wax and wax raw materials, wax, honey, propolis, pollen, Royal jelly, bee venom 

2) to Show the ability to receive and properly store honey; to distinguish its varieties, to 

determine the moisture content of honey, to determine the falsification and naturalness of 

honey; to determine the quality of artificial wax; to obtain pollen, propolis, Royal jelly, bee 

venom, to determine their quality;  

3) Have the skills of patenting new products of beekeeping; skills to assess the quality of 

bee products 

4) successfully operates in today's rapidly changing society; 

5) Has the skills to generate new ideas and methodological solutions in the field of 

beekeeping;  

6) Able to successfully develop new bee products or improve existing ones. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing  

 

Орман пирологиясы 

Лесная пирология 

Forest fire science 

«Орман пирологиясы» пәнін оқытудың мақсаты студенттерді өрттің алдын алудың, 

анықтаудың және сөндірудің заманауи әдістеріне үйрету болып табылады. 



76 

 

Мазмұны: орман өрттерінің табиғаты, ормандарды өрттен қорғауды ұйымдастыру, 

алдын алу өртке қарсы іс-шаралар, ҚР ормандарындағы өрт қауіпсіздігі ережелері, орман 

өрттерін табу, өрт сөндіру күштері мен құралдары, орман өрттерін сөндіруді 

ұйымдастыру, орман өрттерін сөндіру тәсілдері, орман өрттерін сөндіру тактикасы, өрт 

сөндірудің техникалық құралдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) орман пирологиясы саласындағы негізгі терминдер мен анықтамаларды түсінеді; 

2) орман өрттерінің туындау жағдайлары мен себептерін түсінеді;  

3) орманның жануының алдын алу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-

шараларына ие болады.  

4) ормандарды орманшылықтардағы, авиабазалардағы өрттен қорғауды 

ұйымдастырады.  

5) ормандардағы өрт қауіпсіздігі ережелерін білуді және орман өрттері 

қызметтерінің жұмысын регламенттеуді Депанстриялайды.  

6) негізгі тактикалық тәсілдерге, әртүрлі өрт сөндіру тәсілдеріне ие, өрт сөндірудің 

техникалық құралдарын қолданады.  

7) орман өрттері бойынша жұмыс құжаттамасын жүргізу және ресімдеу 

дағдыларын көрсетеді. 

 

Цель преподавания дисциплины «Лесная пирология» заключается в обучении 

студентов современным методам предупреждения, обнаружения и тушения пожаров. 

Содержание: природа лесных пожаров, организация охраны лесов от пожаров, 

предупредительные противопожарные мероприятия, правила пожарной безопасности в 

лесах рк, обнаружение лесных пожаров, силы и средства пожаротушения, организация 

тушения лесных пожаров, способы тушения лесных пожаров, тактика тушения лесных 

пожаров, технические средства пожаротушения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать основные термины и определения в области лесной пирологии; 

2) Понимать условия и причины возникновения лесных пожаров;  

3) Обладать организационно-техническими мероприятиями по предупреждению 

загораний леса.  

4) Организовывать охрану лесов от пожаров в лесничествах, авиабазах.  

5) Деманстрировать знания правил пожарной безопасности в лесах и 

регламентацию работ лесопожарных служб.  

6) Обладать основными тактическими приемами, способами тушения различных 

видов пожаров, применяет технические средства пожаротушения.  

7) Демонстрировать навыки ведения и оформления рабочей документации по 

лесным пожарам. 

 

The purpose of teaching the discipline "Forest pyrology" is to teach students modern 

methods of prevention, detection and suppression of fires. 

Contents: nature of forest fires, organization of protection of forests from fires, fire 

prevention measures, fire safety rules in the forests of the Republic of Kazakhstan, detection of 

forest fires, forces and means of firefighting, organization of forest fires, methods of 

extinguishing forest fires, tactics of extinguishing forest fires, technical means of firefighting. 

As a result of studying the discipline the student: 

1) Understands the basic terms and definitions in the field of forest pyrology; 

2) Understands the conditions and causes of forest fires;  

3) Has organizational and technical measures to prevent forest fires.  

4) Organizes the protection of forests from fires in forest areas, air bases.  

5) Demonstriruet knowledge of the rules of fire safety in forests and regulation of 

activities of forest fire services.  

6) Has the basic tactical techniques, methods of extinguishing various types of fires, 

applies technical means of fire extinguishing.  
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7) Demonstrates skills of conducting and registration of working documentation on forest 

fires. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Тіршілік қауіпсіздік негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Basics of life safety 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing  

 

Биотехния және жабайы жануарларды өсіру  

Биотехния и дичеразведение 

Biotechny and breeding of wild animals  

Пәннің мақсаты табиғи еркіндік жағдайындағы жануарлар өмірін басқарудың 

теориялық негіздерін меңгеру, жануарлар мен олардың тіршілік ету ортасына әсер етудің 

биотехникалық әдістерінің арсеналына шығармашылық көзқарас дағдыларын 

қалыптастыру, елдің нақты табиғи-экономикалық аймақтары жағдайында биотехникалық 

іс-шараларды тікелей жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Мазмұны: аңшылық шаруашылығында биотехникалық іс-шаралар рөлі, жабайы 

жануарлардың тіршілік ету ортасының өзгеруіндегі адам қызметінің рөлі, жабайы 

жануарлардың популяцияларын басқару, биотехнологияның теориялық негіздері, 

биотехния негізін қалаушылар Б. М. Жітков және П. А. Мантейфель, аңшылық фаунасын 

пайдалану принциптеріне қазіргі көзқарасты қалыптастыру, аңшылық жануарларды 

қорғау, аң аулайтын жануарларды қорғауды, қорықтардың, ұлттық саябақтардың, 

қаумалдардың функцияларын, аң аулайтын алқаптардың қорғаныштық және ұя жағдайын 

жақсартуды реттейтін құжаттар, аң аулайтын алқаптардың қорғаныштық қасиеттері 

туралы түсінік, аң аулайтын жануарларды азықтандыру, аң аулайтын жануарларды 

азықтандыру қажеттілігін теориялық негіздеу, тұяқтылар үшін азықтандыру нормаларын 

есептеу әдістемесі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент :  

1) Биотехникалық іс-шаралардың жіктелуі; жануарлар әлемі ресурстарын ұтымды 

пайдалану; жыртқыштардың зиянды әсерін реттеу үшін аңшылық шаруашылығында 

қолданылатын уыттар; жасанды ұя салу типтері және оларды суда жүзетін адамдардың 

пайдалануы; өсімдіктердің түрлері және отырғызу технологиясы; Жануарларды 

қоректендірудің биологиялық және экономикалық тиімділігі; аңшылық жануарлардың 

өнімділігін арттыруды түсінеді. 

2) Аңшылық шаруашылықтарда азықтандыру жұмыстарын ұйымдастыру; пішен 

сапасын анықтау әдістері; жануарларды шығару орындарын таңдау қабілетіне ие. 

3) Сапалы аулау және ішпелерді орнату әдістерін меңгеру, жемнің сапасын 

анықтау, жемді дайындау және консервілеу тәсілдерін меңгеру;  

4) Жануарларды тиімді өсіруді қамтамасыз ету құзыреттерін дамытады; 

5) кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді. 

 

Целью дисциплины является освоение теоретических основ управления жизнью 

животных, находящихся в состоянии естественной свободы, выработка навыков 

творческого подхода к арсеналу биотехнических методов воздействия на животных и 

среду их обитания, формирование умений непосредственного осуществления 

биотехнических мероприятий в условиях конкретных природно-экономических регионов 

страны. 

 Содержание: Роль биотехнических мероприятий и дичеразведения в охотничьем 

хозяйстве, роль деятельности человека в изменении среды обитания диких животных, 

управление популяциями диких животных,  теоретические основы биотехнии, 

основоположники биотехнии Б.М. Житков и П.А. Мантейфель, формирование 
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современных взглядов на принципы использования охотничьей фауны, охрана 

охотничьих животных, документы, регулирующие охрану охотничьих животных, 

функции заповедников, национальных парков, заказников, улучшение защитных и 

гнездовых условий охотничьих угодий, понятие о защитных качествах охотничьих 

угодий, классификация защитных качеств угодий по отношению к неблагоприятным 

факторам среды, подкормка охотничьих животных, теоретическое обоснование 

необходимости подкормки охотничьих животных, методика расчета норм подкормки для 

копытных. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Деманстрировать знания по классификации биотехнических мероприятий; 

рационального использования ресурсов животного мира; яды применяемые в охотничьем 

хозяйстве для регулирования вредного влияния хищников; типы искусственных 

гнездовании и их использование водоплавающими; виды растений и технология посадки; 

биологическая и экономическая эффективность подкормки животных; повышение 

продуктивности охотничьих животных. 

2) Обладать умением устраивать ремизы; организовать подкормочные работы в 

охотничьих хозяйствах; методы определения качества сена; выбрать места выпуска 

животных. 

3) Обладать методами качественного отлова и установки живоловушек, 

определение качества кормов, приемами заготовки и консервирования кормов; 

4) Развивать компетенции обеспечить рациональное воспроизводство животных. 

5) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной деятельности 

 

The aim of the discipline is to master the theoretical foundations of animal life 

management in a state of natural freedom, the development of skills of creative approach to the 

Arsenal of biotechnical methods of influence on animals and their habitat, the formation of the 

skills of direct implementation of biotechnical measures in specific natural and economic 

regions of the country. 

Content: The role of biotechnical measures and decreasedin in the hunting sector, the role 

of human activities in changing wildlife habitat, managing wildlife populations, theoretical 

foundations of biotechno, the founders of biotehni B. M. Zhitkov and A. P. Manteuffel, the 

formation of modern views on the principles for the use of hunting fauna, protection of game 

animals, the instruments governing the protection of game animals, the functions of the 

reserves, national parks, nature reserves, the improvement of protective and nesting conditions 

of the hunting grounds, the concept of the protective qualities of the hunting grounds, the 

classification of the protective qualities of the land in relation to adverse environmental factors, 

feeding of game animals, theoretical justification for feeding of game animals, the method of 

calculation of norms of feeding for prey. 

As a result of studying the discipline the student: 

1) Demonstriruet knowledge of classification management activities; rational use of 

animal resources; the poisons used in hunting to control the harmful effects of predators; types 

of artificial breeding and use of waterfowl; species of plants and planting technology; the 

biological and economic efficiency of feeding animals; increasing the productivity of game 

animals. 

2) To have the ability to arrange Remizov; to organize feeding of working in the hunting 

farms; methods of determining the quality of the hay; to choose the place of issue animals. 

3) Methods to possess the quality of catching and installation zhivolovok, determination 

of feed quality, methods of harvesting and fodder conservation; 

4) To develop competencies to ensure the sustainable reproduction of animals. 

5) Demonstrates the skills of independent search and selection of the necessary 

information for the implementation of professional activities 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Маралдарды өсіру және бағу жүйесі  

Разведение и система содержания маралов 
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Cultivation and system of keeping of marals 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)   

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

Ара селекциясы 

Селекция пчел 

Bee breeding  

Мақсаты: студенттерде араның тұқымдары және тұқымдық аудандастыру жоспары 

туралы түсінік қалыптастыру. 

Мазмұны: ара тұқымдары: сары Кавказ, Орта Орыс, таулы сұр Кавказ, Карпат, 

украин дала, итальян, украин. Ара тұқымдарының сипаттамасы. Тарату жоспарлары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) араның барлық тұқымдарының сипаттамасын түсінеді: сары Кавказ, Орта Орыс, 

таулы сұр Кавказ, Карпат, украин дала, итальян, украин. 

2) Тұқымдық аудандастыру жоспарына сәйкес әрбір өңір үшін бал араларының 

тұқымдарын дұрыс таңдау үшін білімді талдайды. 

3) ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылықпен қолдану дағдыларына;;  

4) қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларын 

көрсетеді; 

5) алынған білімді практикада қолдану құзыретін дамытады; бал ара шаруашылығы 

саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді генерациялайды. 

 

Цель: формирование у студентов представления о породах пчел и плане породного 

районирования. 

Содержание: Породы пчел: желтая кавказская, среднерусская, горная серая 

кавказская, карпатская, украинская степная, итальянская, краинская. Характеристика 

породд пчел. План породного районирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать характеристику всех пород пчел: желтая кавказская, среднерусская, 

горная серая кавказская, карпатская, украинская степная, итальянская, краинская. 

2) Анализировать знания для правильного выбора породы пчел для каждого 

региона согласно плана породного районирования. 

3) Обладать  навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач; основными методами технологии и 

разведения и содержания пчел;  

4) Демонстрировать навыки работы с современной аппаратурой и оборудованием; 

5) Развивать компетенции применения полученных знаний на практике; 

генерировать новые идеи и методические решения в области пчеловодства. 

 

Purpose: formation of students ' ideas about the species of bees and the plan of rock 

zoning. 

Contents: bee Breed: yellow Caucasian, middle, mountain grey Caucasian, Carpathian, 

Ukrainian steppe, Italian, Krajina. Characteristics of bee species. The breed zoning plan. 

As a result of studying the discipline, the student: 

1) Understands the characteristics of all breeds of bees: yellow Caucasian, Central 

Russian, mountain gray Caucasian, Carpathian, Ukrainian steppe, Italian, krainska. 

2) Analyzes the knowledge for the correct selection of the breed of bees for each region 

according to the plan of breed zoning. 

3) Possesses skills of creative application of the gained knowledge in practice for the 

solution of scientific and production tasks; the main methods of technology and cultivation and 

the maintenance of bees;  

4) Demonstrates the skills of working with modern equipment and equipment; 
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5) Develop the competence of the application of knowledge in practice; generate new 

ideas and methodological solutions in the field of beekeeping. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ара ұясының биологиясы                                                               

Биология пчелиной семьи                                                      

Bee family biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing  

 

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

Рациональное использование природных ресурсов 

Rationaluse of naturalr esources 

Мақсаты: студенттерді табиғатты пайдалануды рационалдауда және табиғатты 

қорғау іс-шараларын жүзеге асырудың экономикалық тиімділігін анықтау және 

шаруашылық қоршаған табиғи ортаның ластануымен келтірілген экономикалық залалды 

бағалау жолдарын табуға үйрету. 

Мазмұны: табиғатты пайдаланудың негізгі аспектілерінің өзара байланысы. 

Табиғат пайдаланудағы негізгі экономикалық заңдардың көрініс табуының өзіндік 

ерекшеліктері. Табиғи-техногенді кешендерді құру және жұмыс істеуінің экономикалық 

мәселелері. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

экономикасы. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау. Табиғи ресурстарды 

экономикалық бағалау теориясы және қоршаған ортаның сапасы. Жаңартылмайтын 

ресурстарды тиімді пайдалану және экономикалық бағалау. Жер ресурстарын тиімді 

пайдаланудың экономикалық мәселелері. Су ресурстарын ұтымды пайдалану және 

қорғау. Қазақстанның жаңартылатын ресурстарын ұтымды пайдалану экономикасы. 

Табиғатты кешенді пайдалануға, уақытша келісілген лимитке шарттар жасау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) Табиғи кешендердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігі бойынша білімін 

көрсете алады;  

2) Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылы нәтижесінде экологиялық, әлеуметтік-

экономикалық салдарлар тұрғысынан табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен 

қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелерін терең және өз бетінше зерделеу үшін 

дағдыларға ие. 

3) Экономикаға, қоршаған ортаға, қоғамға келтірілген залалды және олардың 

салдарын бағалау әдістері бойынша құзыреттілікті дамыту, алған білімдерін практикада 

қолдана алады; 

4) Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсете алады; 

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

практикалық нәтижелерге қол жеткізуге қабілетті. 

 

Цель: научить студента поиску наиболее обоснованных путей в рационализации 

природопользования и определению экономической эффективности осуществления 

природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого 

хозяйству загрязнением окружающей природной среды. 

Содержание: Взаимосвязь основных аспектов природопользования. Своеобразие 

проявления основных экономических законов в природопользовании. Экономические 

проблемы создания и функционирования природно-техногенных комплексов. Экономика 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Теория экономической оценки природных 

ресурсов и качество окружающей среды. Рациональное использование и экономическая 

оценка невозобновляемых ресурсов. Экономические проблемы рационального 

использования земельных ресурсов. Рациональное использование и охрана водных 
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ресурсов. Экономика рационального использования возобновляемых ресурсов 

Казахстана. Составление договоров на комплексное природопользование, на временно 

согласованный лимит. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать знания по взаимосвязи и взаимозависимости природных 

комплексов;  

2) Обладать навыками для углубленного и самостоятельного изучения актуальных 

проблем рационального использования естественных ресурсов и охраны окружающей 

среды с точки зрения экологических, социально-экономических последствий в результате 

взаимодействия природы и общества. 

3) Развивать компетенции, применять полученные знания на практике по методам 

оценки ущербов, причиняемых экономике, окружающей среде, обществу и их 

последствий 

4) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления професиональной деятельности; 

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

соответствии с целью конкретные устойчивые практические результаты. 

 

Purpose: to teach the student to find the most reasonable ways to rationalize 

environmental management and to determine the economic efficiency of environmental 

measures and assessment of economic damage caused to the economy by environmental 

pollution. 

Contents: Interrelation of the main aspects of nature management. The peculiarity of the 

manifestation of the basic economic laws in nature management. Economic problems of 

creation and functioning of natural and technogenic complexes. Economics of environmental 

protection and rational use of natural resources. Economic assessment of natural resources. 

Theory of economic evaluation of natural resources and environmental quality. Rational use and 

economic assessment of non-renewable resources. Economic problems of rational use of land 

resources. Rational use and protection of water resources. Economy of rational use of renewable 

resources of Kazakhstan. Drafting of contracts for integrated environmental management, for a 

temporarily agreed limit. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) Demonstrate knowledge of the relationship and interdependence of natural complexes;  

2) to Possess skills for in-depth and independent study of actual problems of rational use 

of natural resources and environmental protection from the point of view of ecological, social 

and economic consequences as a result of interaction of nature and society. 

3) to Develop competences, to apply the acquired knowledge in practice on methods of 

assessment of damages caused to economy, environment, society and their consequences 

4) Demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information 

for the implementation of professional activities; 

5) is Able to set specific (short-term, long-term) goals, to achieve specific sustainable 

practical results in accordance with the goal. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Микробиология және вирусология  

Микробиология и вирусология  

Microbiology and virology 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 
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Марал шаруашылығының механикаландырылуы  

Механизация мараловодства  

Mechanization of maral breeding 

Мақсаты: агроөндірістік кешен жүйесіндегі марал шаруашылығы саласындағы 

еңбекті механикаландырудың рөлі мен маңызын, жазғы және қысқы кезеңде марал ұстау 

технологиясын, қөң жинау,азықтандыру, қысқы кезеңде су беру процестерін 

автоматтандыруды зерттеу. 

Мазмұны: марал шаруашылығы саласындағы еңбекті механизациялау, жыл бойы 

марал ұстау технологиясын, азықтандыру, көң жинау, су беру процестерін 

автоматтандыруды зерттейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі марал шаруашылығы саласының еңбек 

механизациясының рөлі мен маңызын, марал ұстау технологиясын, азықтандыру, көң 

жинау, су беру кезінде процестерді автоматтандыруды түсінеді. 

2) маралдар ұстау кезінде механикаландыру әдістерін пайдаланады, 

эксперименталды зерттеулерді жоспарлайды және жүзеге асырады, оларды өңдейді және 

нәтижелердің ғылыми негізделген қорытындыларын жасайды. 

3) алынған білімді ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына; маралдар ұстау кезінде процестерді 

автоматтандырудың негізгі әдістеріне ие;  

4) қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларын 

көрсетеді. 

5) өндірісте автоматтандыру, марал шаруашылығын механикаландыру саласында 

жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді генерациялау құзыреттеріне ие. 

 

Цель: изучить роль и значение механизации труда в отрасли мараловодства в 

системе агропромышленного комплекса, технологию содержания маралов в летний и 

зимний период, автоматизацию процессов при кормлении, уборке навоза, подаче воды в 

зимний период. 

Содержание: изучает  механизацию труда в отрасли мараловодства,  технологию 

содержания маралов в течении года, автоматизацию  процессов при кормлении, уборке 

навоза, подаче воды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать роль и значение механизации труда отрасли мараловодства в системе 

агропромышленного комплекса, технологию содержания маралов,  автоматизированию 

процессов при кормлении, уборке навоза, подаче воды. 

2) Использовать методы механизации при содержании маралов, планировать и 

осуществлять экспериментальные исследования, обрабатывать их и делать научно 

обоснованные выводы из результатов. 

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач; основными методами 

автоматизации процессов при содержании маралов;  

4) Демонстрировать навыки работы с современной аппаратурой и оборудованием. 

5) Обладать компетенциями автоматизации на производстве, генерировать новые 

идеи и методические решения в области механизации мараловодства. 

 

Purpose: to study the role and importance of labor mechanization in the maral industry in 

the system of agro-industrial complex, technology of keeping marals in summer and winter, 

automation of processes in feeding, manure harvesting, water supply in winter. 

Contents: examines the mechanization of industry production technology content on them 

for years, automation processes in feeding, manure, water supply. 

As a result of the study, the student: 

1) Understands the role and importance of mechanization of labor in the maral industry in 

the agro-industrial complex, technology content of marals, automation of processes in feeding, 

manure, water supply. 
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2) Uses methods of mechanization at the maintenance of marals, to plan and carry out 

experimental researches, to process them and to draw scientifically proved conclusions from 

results. 

3) Possesses skills of creative application of the gained knowledge in practice for the 

solution of scientific and production tasks; the main methods of automation of processes at the 

maintenance of marals;  

4) Demonstrates the skills of working with modern equipment and equipment. 

5) Has the competence of automation in production, generate new ideas and 

methodological solutions in the field of mechanization of maral breeding. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Маралдарды өсіру және бағу жүйесі  

Разведение и система содержания маралов 

Cultivation and system of keeping of marals 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өңдірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Fieldpractice 

 

Ара шаруашылығын механикаландыру 

Механизация пчеловодства 

Mechanization of beekeeping 

Мақсаты: агроөнеркәсіп кешені жүйесіндегі ара шаруашылығы саласының рөлі мен 

маңызын, бал базаларын неғұрлым өнімді пайдалану мақсатында ірі омарталарда арнайы 

техниканы пайдаланудың орындылығын, өнім сапасын арттыру және ара ұясының 

өнімділігін арттыру үшін ғылым жетістіктерін пайдалануды зерделеу. 

Мазмұны: ара шаруашылығы саласының мәнін, ірі омарталарда арнайы техниканы 

пайдаланудың орындылығын зерделейді: ара ұяларына арналған контейнерлер, көшпелі 

уақытта ара ұяларын тиеуге арналған крандар, жылжымалы павильондардың, бал 

базаларында өнімді пайдалану мақсатында тіркеме-платформалармен жабдықталған 

автомобильдердің маңызы туралы, өнімнің сапасын арттыру және ара ұяларының 

өнімділігін арттыру үшін ғылым жетістіктерін пайдалану. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) бал ара шаруашылығы саласындағы еңбекті механикаландырудың рөлі мен 

маңызын, бал араларын ұстау технологиясын, бал араларын өсіру және ұстау, қалталау 

және сапалау кезінде процестерді автоматтандыруды түсінеді. 

2) Өнім өндіру және оның өзіндік құнын төмендету бойынша жоғары 

көрсеткіштерге қол жеткізу үшін араларды ұстау процестерін механикаландыру және 

автоматтандыру әдістері мен тәсілдерін қолданады.  

3) алынған білімді ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін практикада 

шығармашылық қолдану дағдысын; бал араларын ұстау кезінде процестерді 

автоматтандырудың негізгі әдістерін меңгерген;  

4) қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларын 

көрсетеді. 

5) бал ара шаруашылығын автоматтандыру әдістерін пайдалану құзыреттілігіне ие; 

бал ара шаруашылығын автоматтандыру бойынша алынған білімді практикада қолдану, 

бал ара шаруашылығын механикаландыру саласында жаңа идеялар мен әдістемелік 

шешімдерді генерациялау қабілетіне ие. 

 

Цель: изучить роль и значение отрасли пчеловодства в системе 

агропромышленного комплекса, целесообразность применения специальной техники на 

крупных пасеках с целью более продуктивного использования медоносной базы, 

использование достижений науки для повышения качества продукции и повышения 

производительности пчелосемей. 

Содержание: изучает значение отрасли пчеловодства в системе 

агропромышленного комплекса, целесообразность использования специальной техники 
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на крупных пасеках: контейнеров для ульев, кранов для погрузки пчелосемей во время 

кочевки; значение передвижных павильонов, автомобилей, оснащенных прицепами-

платформами с целью более продуктивного использования медоносной базы, 

использование достижений науки для повышения качества продукции и повышения 

производительности пчелосемей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Понимать роль и значение механизации труда в отрасли пчеловодства, 

технологию содержания пчел,  автоматизированию процессов при разведении и 

содержании, кармлении и качевке пчел. 

2) Использовать методы и способы механизации и автоматизации процессов 

содержания пчел для достижения высоких показателей по производству продукции и 

снижению ее себестоимости.  

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач; основными методами автоматизаци 

процессов при содержании пчел;  

4) Демонстрировать навыки работы с современной аппаратурой и оборудованием. 

5) Обладать компетенциями использовать методы автоматизации пчеловодства; 

способностью  применять полученные знания по автоматизации пчеловодства на 

практике,  генерировать новые идеи и методические решения в области механизации 

пчеловодства. 

 

Purpose: to study the role and importance of the beekeeping industry in the system of 

agro-industrial complex, the feasibility of using special equipment on large apiaries for more 

productive use of honey base, the use of scientific achievements to improve product quality and 

productivity of bee colonies. 

Contents: studies the importance of the beekeeping industry in the system of agro-

industrial complex, the feasibility of using special equipment on large apiaries: containers for 

beehives, cranes for loading bee colonies during the migration, the importance of mobile 

pavilions, cars equipped with trailers, platforms for more productive use of honey base, the use 

of science to improve product quality and productivity of bee colonies. 

As a result of the study, the student: 

1) Understand the role and importance of mechanization of labor in the industry of 

beekeeping, technology of beekeeping, the automation of the processes of dilution and the 

content, kormlenie and kacike bees. 

2) Uses methods and techniques of mechanization and automation of bee keeping 

processes to achieve high production rates and reduce its cost.  

3) Possesses skills of creative application of the gained knowledge in practice for the 

solution of scientific and production tasks; the main methods of automation of processes at the 

maintenance of bees;  

4) Demonstrates the skills of working with modern equipment and equipment. 

5) Has the competence to use methods of automation of beekeeping; the ability to apply 

the knowledge gained on automation of beekeeping in practice, to generate new ideas and 

methodological solutions in the field of mechanization of beekeeping. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Араларды өсіру және бағу 

Разведение и содержание пчел 

Breeding and maintenance of bees  

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өңдірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Fieldpractice 
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Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

Особо охраняемы природные территории 

Specially protected natural areas 

Мақсаты: табиғи аумақтарды, табиғи экожүйелерді, олардың өсімдіктер мен 

жануарлар әлемін сақтау мәселелерін зерттеу. 

Мазмұны: Табиғатты қорғау. Табиғатты қорғаудың негізгі міндеттері. Экожүйелер 

туралы түсінік. Экожүйелердің жіктелуі. Экожүйелерді қорғаудың табиғатты қорғау 

негіздері. Табиғат қорғау қызметінің заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасы. 

"Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы"ҚР Заңы. Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар-биоценоздың ұзақ өмір сүруінің негізі. ЕҚТА туралы түсінік. ЕҚТА негізгі 

санаттары. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. ЕҚТА міндеттері. Қызыл кітап. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) ЕҚТА-ның географиялық орналасуы және оларда қорғалатын тірі 

организмдердің негізгі түрлері бойынша білімін көрсетеді; 

2) Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау және талдау үшін дағдыларға ие болу; 

3) ЕҚТА-ны ұйымдастыру және басқару принциптері туралы алған білімдерін 

практикада қолданады; 

4) Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу және 

іріктеу дағдыларын көрсетеді; 

5) Нақты (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) мақсаттар қою, нақты тұрақты 

практикалық нәтижелерге қол жеткізеді. 

 

Цель: изучение проблемы сохранения природных территорий, природных 

экосистем, их растительного и животного мира. 

Содержание: Охрана природы. Основные задачи охраны природы. Понятие об 

экосистемах. Классификация экосистем. Природоохранные основы охраны экосистем. 

Законодательная и нормативно-правовая база природоохранной деятельности. Закон РК 

«Об особо охраняемых природных территориях». Особо охраняемые природные 

территории-основа длительного существования биоценоза. Понятие об ООПТ. Основные 

категории ООПТ. Основные понятия и определения. Задачи ООПТ. Красная книга. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать знания по географическому расположению ООПТ и основных 

видов живых организмов, охраняемых в них; 

2) Обладать навыками для контроля и анализа состояния окружающей среды; 

3) Применять полученные знания на практике о принципах организации и 

управления ООПТ; 

4) Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления професиональной деятельности; 

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

соответствии с целью конкретные устойчивые практические результаты. 

 

Purpose: to study the problem of conservation of natural territories, natural ecosystems, 

their flora and fauna. 

Contents: the nature conservancy. The main tasks of nature protection. The concept of 

ecosystems. Classification of ecosystems. Environmental foundations of ecosystem protection. 

Legislative and regulatory framework of environmental activities. Law of the Republic of 

Kazakhstan "on specially protected natural territories". Specially protected natural areas are the 

basis for the long-term existence of the biocenosis. The concept of protected areas. The main 

categories of protected areas. Basic concepts and definitions. Objectives protected areas. Red 

book. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) Demonstrate knowledge of the geographical location of protected areas and the main 

species of living organisms protected in them; 

2) Have the skills to monitor and analyze the state of the environment; 
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3) Apply the knowledge gained in practice on the principles of organization and 

management of protected areas; 

4) Demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional activity; 

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

results in accordance with the goal. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Микробиология және вирусология  

Микробиология и вирусология  

Microbiology and virology 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта)  

Writing and defending a thesis (project) or preparing 

 

 

 


