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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –15кредитов/кредит/credit 

«Ботаника жəне оның қолданбалы аспектілері», «Генетика, экологиялық физиология» 

траекториялары бойынша базалық пəндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Ботаника и ее прикладные аспекты», 

«Генетика, экологическая физиология» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Botany its applied aspects», «Genetics, ecological 

physiology» 

1 MOBI- 

1201 

Биологиялық зерттеудің əдістемесі мен ұйымдастырылуы 

Методика и организация биологического исследования 

Method and organization of biological research 

 

5 

OPBI- 

1201 

Биологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы жəне жоспарлануы 

Организация и планирование биологических исследований 

Organization and planning of biological research 

2 BRK-

1202 

Қазақстанның биологиялық ресурстары 

Биологические ресурсы Казахстана 

Biological resources of Kazakhstan 

 

5 

RMVK-

1202 

Шығыс Қазақстанның өсімдіктер əлемі 

Растительный мир Восточного Казахстана 

Flora of East Kazakhstan 

3 
DKz-

2203 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

 

5 

SKYa- 

2203 

Қазіргі қазақ тілі 

Современный казахский язык 

Contemporary Kazakh Language 

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 35 кредитов/ кредит/ credit 

«Ботаника жəне оның қолданбалы аспектілері», «Генетика, экологиялық физиология» 

траекториялары бойынша кəсіптік пəндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  Ботаника и ее прикладные 

аспекты», «Генетика, экологическая физиология» 

Main disciplines for educational trajectories:«Botany its applied aspects», «Genetics, ecological 

physiology » 

4  

MTBHSS

E-1304 

 

Жоғары жəне арнайы орта оқу орындарында биологияны  

оқыту əдістемесі 

Методика преподавания биологии в высших и средне-специальных 

учебных заведениях 

Methods of teaching biology in higher and secondary specialized  

educational institution 

5 

 

 

TPPVUZ-

1304 

Жоғары оқу орындарын педагогикалық жобалау технологиясы  

Технология педагогического проектирования высших учебных 

заведений 

Technology of pedagogical design of higher educational institutions 
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5 OSSB-

1305 

 

Қоршаған ортаны қорғау жəне биоалуантүрлілікті сақтау  

Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия 

Environment protection and biodiversity preservation 

 

5 

EFOA-

1305 

Экологиялық физиология адаптология негіздерімен  

Экологическая физиология с основами адаптологии  

Ecological physiology and the basics of adaptation science 

6 

 

Res-1306 Ресурстану 

Ресурсоведение 

Resource study 

 

5 

 

 MaGOA-

1306 

Мониторинг и охрана животных 

Жануарлардықорғау жəне мониторинг 

Monitoring and guard of animals  

7 КВ-2307 Клеткалық биологиясы 

Клеточная биология 

Cellular biology 

 

5 

 

 ТВ- 

2307 

Теориялық биология 

Теоретическая биология 

Theoretical Biology 

8 PTPB-

2308 

Биологияны оқытудың педагогикалық технологиялары 

Педагогические технологии в преподавании биологии 

Educational technology in teaching Biology 

 

5 

 

 IMB-

2308 

 

Биология тарихы мен əдістемесі 

Историяиметодологиябиологии 

History and  Methodology  of  Biology 

9 

 

 

 

BRR-

2309 

Өсімдіктер көбеюінің биологиясы  

Биология размножения растений 

Biology of reproduction of animals 

 

 

 

5 BRZh-

2309 

Жануарлардың  көбею биологиясы 

Биология размножения животных 

Reproductive biology of animals 

10 

 

 

 

SmiER-

2310 

Өсімдіктердің салыстырмалы морфологиясы жəне эволюциялық 

дамуы 

Сравнительная морфология и эволюционное развитие растений 

Comparative morphology and evolution of plants 

 

 

5 

SMiERZh

-2310 

Жануарлардың салыстырмалы морфологиясы жəне эволюциялық 

дамуы 

Сравнительная морфология и эволюционное развитие животных  

Comparative morphology and evolution of animals 

 

 
  



П ВКГУ 011-15 

Биологиялық зерттеудің əдістемесі мен ұйымдастырылуы 

Методика и организация биологического исследования 

Method and organization of biological research 

 

Курстың мақсаты – биологиялық ғылымның теориялық негіздерін, биологиялық 

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау тəсілдеріне талдау жасау, білім 

алушыларда кəсіптік қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді 

қалыптастыру. 

Пəннің мазмұны: пəн білім алушыларды ғылыми зерттеулердің жəне биологиялық 

зерттеулердің əдістемелері, сатылары (эмпирикалық, эксперименталды-теориялық, 

теориялық, метатеориялық). Эксперименттердің түрлері. Зерттеушілік үрдістің құрылымы 

мен мазмұны, белгілі сұрақтар жəне далалық экспериментті жүргізудің əдістемесі мен 

ұйымдасытырудың жалпы принциптері бойынша зерттеу əдістемелерді құрастыру. Ғылыми 

тəжірибелер мен бақылаулар бойынша іс-құжаттарды рəсімдеуді,ғылым əдістерін өмір 

тіршілігінің əр түрлі салаларында қолдануға, кəсіптік қызмет саласындағы оңтайлы 

ұйымдастырушылық-басқару шешімдер қабылдауға бағытталған. 

Пəнді оқыту нəтижесінде білім алушы: 

- биологиялық ғылыми зерттеулердін əдістемесін, жоспарлауын, ұйымдастыру 

жолдарын білуге;  

- биологиялық ұйымдастыруды жоспарлап, оларда тиімді əдістерді қолданып жүргізу, 

бақылау нəтижелерін статистикалық өндеуден өткізуге;  

- өзінің магистрлік диссертациясы бойынша биологиялық ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау мен ұйымдастыруға; 

- ғылыми-зерттеу саласында алдымен меңгерген терминологияны қолдануға, 

эксперимент жобалау жəне ұйымдастыруға; 

- өз бетінше эксперимент жүргізуді ұйымдастыру жəне мамандандырылған 

бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа əдістерін білуге; 

- эксперимент мүмкіндіктері мен міндеттеріне негізделген эксперимент дизайнын 

таңдай білуге. 

 

Цель курса - формирование у обучающихся целостных представлений о логике и 

системе профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: методы, стадии научных исследований и биологических 

исследований обучающихся (эмпирический, экспериментально-теоретический, 

теоретический, метатеорический). Виды экспериментов. Разработка методик исследования 

по структуре и содержанию исследовательского процесса, определенным вопросам и 

методике проведения полевого эксперимента и общим принципам организации. Научные 

практики и наблюдения направлены на оформление документов, применение методов науки 

в различных сферах жизнедеятельности, принятие оптимальных организационно-

управленческих решений в сфере профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- знать методику, планирование, организацию биологических научных исследований; 

- планировать биологическую организацию, проводить в них эффективные методы, 

проводить статистическую обработку результатов наблюдений. ; 

- планировать и организовывать биологические научные исследования по своей 

магистерской диссертации;; 

- применять в научно-исследовательской сфере терминологии, в первую очередь, на 

проектирование и организацию эксперимента; ; 

- организация самостоятельного эксперимента и знание новых методов 

специализированного программного обеспечения; 

- выбирать дизайн эксперимента, основанный на возможностях и задачах 

эксперимента. 

 

The purpose of the course-the formation of students ' holistic ideas about the logic and 

system of professional activity. 

Discipline content: methods, stages of scientific research and biological research of students 

(empirical, experimental-theoretical, theoretical, metatheoric). Types of experiments. 
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Development of research methods on the structure and content of the research process, certain 

issues and methods of field experiment and General principles of organization. Scientific 

internships and observations are aimed at documentation, application of scientific methods in 

various spheres of life, making optimal organizational and managerial decisions in the field of 

professional activity. 

As a result of studying the discipline student: 

- know the methodology, planning, organization of biological research;  

- to plan the biological organization, to carry out in them effective methods, to carry out 

statistical processing of results of observations. ;  

- plan and organize biological research on their master's thesis;; 

- apply terminology in the research field, primarily for the design and organization of the 

experiment; ; 

- ability to organize an independent experiment and knowledge of new methods of 

specialized software; 

- choose an experiment design based on the capabilities and objectives of the experiment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, зоология, экология, биотехнология, ауыл шаруашылығының негіздері, 

физиология, генетика, математика 

Ботаника, зоология, экология, биотехнология, основы сельского хозяйства, 

физиология, генетика, математика 

Botany, zoology, ecology, biotechnology, fundamentals of agriculture, physiology, genetics, 

mathematics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертация мен курстық жұмысты жазу, ғылыми-зерттеулік тəжірибе 

Написание и оформление магистерской диссертации, курсовой работы, научно-

исследовательская практика 

Writing and design of the master's thesis, term paper, research practices 

 

 

Биологиялық зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлануы 

Организация и планирование биологических  исследований 

Organization and planning of scientific research 

 

Курстың мақсаты – білім алушыларды биологиялық ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру жəне жоспарлау тəсілдерімен таныстырып, зерделеу. 

Пəннің мазмұны: ғылыми зерттеулердің жəне биологиялық зерттеулердің əдістемелері 

мен сатылары. Зерттеушілік үрдістің құрылымы мен мазмұны, белгілі сұрақтар жəне 

далалық экспериментті жүргізудің əдістемесі мен ұйымдасытырудың жалпы принциптері 

бойынша зерттеу əдістемелерді құрастыру. Ғылыми тəжірибелер мен бақылаулар бойынша 

іс-құжаттарды рəсімдеуді,кəсіптік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдер қабылдауға бағытталған. 

Пəнді оқыту нəтижесінде білім алушы: 

- ғылыми зерттеулердін əдістемесін, ұйымдастыру жолдарын жоспарлауға;  

- ғылыми зерттеулерді жоспарлауға, оларда тиімді əдістерді қолдануға, бақылау 

нəтижелерін статистикалық өндеуден өткізуге;  

- өзінің магистрлік диссертациясы бойынша ғылыми зерттеулерді жоспарлауға жəне 

ұймдастыруға; 

- ғылыми-зерттеу саласында биологиялық терминдерді оңтайлы қолдануға, 

эксперимент жобалау жəне жоспарлауға; 

- өз бетінше эксперимент жоспарлау жəне мамандандырылған бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жаңа əдістерін білу мүмкіндігі; 

- эксперимент мүмкіндіктері мен міндеттеріне негізделген эксперимент дизайнын 

таңдауға. 

 

Цель курса - ознакомить обучающихся с методами планирования и организации 

биологических научных исследований.  
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Содержание дисциплины: методы и стадии научных исследований и биологических 

исследований. Разработка методик исследования по структуре и содержанию 

исследовательского процесса, определенным вопросам и методике проведения полевого 

эксперимента и общим принципам организации. Направлен на оформление документации 

по научным опытам и наблюдениям, принятие оптимальных организационно-

управленческих решений в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- планировать и организовывать научные исследования по своей магистерской 

диссертации; применять в них эффективные методы; 

- проводить статистическую обработку результатов наблюдений ;  

- рациональное использование биологических терминов в научно-исследовательской 

сфере, экспериментальное проектирование и планирование; 

- способность самостоятельно планировать эксперимент и знать новые методы 

специализированного программного обеспечения; 

- выбирать дизайн эксперимента, основанный на возможностях и задачах 

эксперимента. 

 

The purpose of the course-to acquaint students with the methods of planning and 

organization of biological research.  

Content of discipline: methods and stages of scientific research and biological research. 

Development of research methods on the structure and content of the research process, certain 

issues and methods of field experiment and General principles of organization. It is aimed at 

registration of documentation on scientific experiments and observations, adoption of optimal 

organizational and managerial decisions in the field of professional activity. 

As a result of studying the discipline student: 

- methodology, planning, organization of scientific research;  

- to plan scientific researches, to apply in them effective methods, to carry out statistical 

processing of results of observations . ;  

- plan and organize research on his master's thesis;; 

- rational use of biological terms in research, experimental design and planning; 

- ability to independently plan an experiment and know new methods of specialized 

software; 

- choose an experiment design based on the capabilities and objectives of the experiment. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, зоология, экология, биотехнология, ауыл шаруашылығының негіздері, 

физиология, генетика, математика 

Ботаника, зоология, экология, биотехнология, основы сельского хозяйства, 

физиология, генетика, математика 

Botany, zoology, ecology, biotechnology, fundamentals of agriculture, physiology, genetics, 

mathematics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертация мен курстық жұмысты жазу, ғылыми-зерттеулік тəжірибе 

Написание и оформление магистерской диссертации, курсовой работы, научно-

исследовательская практика 

Writing and design of the master's thesis, term paper, research practices 

 

 

Қазақстанның биологиялық ресурстары 

Биологические ресурсы Казахстана 

Biological resources of Кazakhstan 
Пəннің мақсаты: биологиялық ресурстарды, өсімдік ресурстарының 

классификациясын, шикізатты өсімдіктердің негізгі топтарын, жануарлар əлемінің 

ресурстарын, Қазақстанның биологиялық ресурстарын зерттеу əдістерін меңгеруді 

қалыптастыру.  

Пəннің мазмұны: өсімдіктер əлемінің ресурстары. Ботаникалық ресурстану өзектілігі 

ботаниканың құрамдас бөлігі ретінде. Ресурстық əдістер (дəрілік өсімдіктердің қорын 

анықта əдісі). Қолданбалы жəне теориялық əдістер. 
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Пəнді оқыту нəтижесінде білім алушы: 

-зерттеудіңтеориялық жəне қолданбалы ресурстық əдістерін қолдануға; 

-Қазақстанды ресурстық аудандастыруды, популяцияның өмір сүруінің негізгі 

критерийларын талдауға;  

- жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды анықтауды жəне биоалуан-

түрлілікті сақтаудың жолдарын шешуге;  

- қоршаған ортамен табиғат арасындағы байланыстың құзіреттілігін білуге; 

- əртүрлі биологиялық жəне экологиялық сипаттамаларын сараптауға;  

- азық-түлік тізбегінде биологиялық қордың рөлін түсінуге. 

 

Цель дисциплины: изучение биологических ресурсов, классификации растительных 

ресурсов, основных групп растительности сырья, ресурсов животного мира, методов 

исследования биологических ресурсов Казахстана.  

Содержание дисциплины: ресурсы растительного мира. Актуальность Ботанического 

ресурса как составной части ботаники. Ресурсные методы (метод определения запасов 

лекарственных растений). Прикладные и теоретические методы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- использование теоретических и прикладных ресурсных методов исследования; 

- Анализировать ресурсное районирование Казахстана, основные критерии 

существования популяции;  

- выявление исчезающих растений и животных и пути решения сохранения 

биоразнообразия;  

- знать компетентностные связи между окружающей средой и природой; 

- проводить экспертизу различных биологических и экологических характеристик;  

- понимать роль биологического фонда в продовольственной цепочке. 

 

The purpose of discipline: the study of biological resources, classification of plant resources, 

the main groups of vegetation raw materials, animal resources, methods of research of biological 

resources of Kazakhstan.  

Course contents: the resources of the plant world. The relevance of the Botanical resource as 

part of botany. Resource methods (method of determining stocks of medicinal plants). Applied and 

theoretical methods. 

As a result of studying the discipline student: 

- use of theoretical and applied resource research methods; 

- To analyze the resource zoning of Kazakhstan, the main criteria for the existence of the 

population;  

- identification of endangered plants and animals and solutions for biodiversity 

conservation;  

- to know the competence relationship between the environment and nature; 

- to carry out examination of various biological and ecological characteristics;  

- understand the role of the biological Fund in the food chain. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, латын тілі, омыртқалылар зоологиясы, омыртқасыздар 

зоологиясы, өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер жəне жануарлар экологиясы, биологияны 

оқыту əдістемесі 

Введение в биологию, латинский язык, история Казахстана, зоология 

беспозвоночных, зоология позвоночных, систематика растений, экология растений и 

животных, методика преподавания биологии 

Introduction tobiology,Latin,invertebrate zoology, vertebratezoology, taxonomy of plants, 

ecology of plants and animals, methods of teaching biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тəжірибе 

Производственная (педагогическая) практика 

Production(teaching) practice 

 

 

Шығыс Қазақстанның өсімдіктер əлемі 
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Растительный мир Восточного Казахстана 

Flora of East Kazakhstan 

Пəннің мақсаты: Шығыс Қазақстанның өсімдіктер əлемін, өсімдік ресурстарының 

классификациясын, шикізатты өсімдіктердің негізгі топтарын, халықшаруашылығында 

қолданыста болуымен байланысты ресурстарын, Қазақстанның биологиялық ресурстарын 

зерттеу жолдарымен таныстыру.  

Пəннің мазмұны: өсімдіктер əлемінің ресурстары. Ботаникалық ресурстану өзектілігі 

ботаниканың құрамдас бөлігі ретінде. Ресурстық əдістер (дəрілік өсімдіктердің қорын 

анықта əдісі). Қолданбалы жəне теориялық əдістер. 

Пəнді оқыту нəтижесінде білім алушы: 

- теориялық жəне қолданбалы ресурстық зерттеу əдістерін, Қазақстанды ресурстық 

аудандастыруды, популяцияның өмір сүруінің негізгі критерийларын талдауға;  

-жоғалып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды анықтауды жəне биоалуан- 

түрлілікті сақтау жолдарын қарастыруға;  

- қоршаған ортамен табиғат арасындағы байланыстың құзіреттілігін білуге; 

- əртүрлі биологиялық жəне экологиялық сипаттамаларын зерттеуге;  

- азық-түлік тізбегінде өсімдіктердің рөлін түсінуге. 

- «Рухани жаңғыру» жалпы мемлекеттік бағдарламасына сəйкес тұлғаның 

жалпыұлттық жəне адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруға. 

 

Цель дисциплины: изучение растительного мира Восточного Казахстана, 

классификации растительных ресурсов, основных групп растительности сырья, ресурсов, 

связанных с их использованием в народном хозяйстве, биологических ресурсов Казахстана.  

Содержание дисциплины: ресурсы растительного мира. Актуальность Ботанического 

ресурса как составной части ботаники. Ресурсные методы (метод определения запасов 

лекарственных растений). Прикладные и теоретические методы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- анализ теоретических и прикладных ресурсных методов исследования, ресурсного 

районирования Казахстана, основных критериев жизнедеятельности популяций;  

- рассмотреть выявление исчезающих растений и животных и пути сохранения 

биоразнообразия;  

- понимать и знать компетентностные связи между окружающей средой и природой; 

- изучить различные биологические и экологические характеристик;  

- понять роль растений в пищевой цепочке. 

- общенациональные и нравственные ценности личности в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жаңғыру» 

 

The purpose of discipline: the study of the flora of East Kazakhstan, the classification of 

plant resources, the main groups of vegetation raw materials, resources associated with their use in 

the national economy, biological resources of Kazakhstan.  

Course contents: the resources of the plant world. The relevance of the Botanical resource as 

part of botany. Resource methods (method of determining stocks of medicinal plants). Applied and 

theoretical methods. 

As a result of studying the discipline student: 

- analysis of theoretical and applied resource research methods, resource zoning of 

Kazakhstan, the main criteria of life of populations;  

- to consider the identification of endangered plants and animals and conservation of 

biodiversity;  

- to know the competence relationship between the environment and nature;; 

- study of various biological and ecological characteristics;  

- understand the role of plants in the food chain; 

- national and moral values of the individual in accordance with the state programme 

"Ruhani air» 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, латын тілі, омыртқалылар зоологиясы, омыртқасыздар 

зоологиясы, өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер жəне жануарлар экологиясы, биологияны 

оқыту əдістемесі 
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Введение в биологию, латинский язык, зоология беспозвоночных, зоология 

позвоночных, систематика растений, экология растений и животных, методика 

преподавания биологии 

Introduction tobiology,Latin,invertebrate zoology, vertebratezoology, taxonomy of plants, 

ecology of plants and animals, methods of teaching biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тəжірибе 

Производственная (педагогическая) практика 

Production(teaching) practice 

 

 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

«Іскерлік қазақ тілі» пəні - тілдік материалдарды оқып білу, мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу ережелерін, келісімшарттарды жасай білу, іскери хаттарды жаза білу, 

сондай-ақ магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында 

қолдана білуге үйрететін пəн.  

Пəннің мақсаты - мемлекеттік тілде іскерлік қарым-қатынас жасауға, құжаттарды 

рəсімдеу үлгілерімен таныстыру, іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге үйрету. 

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, 

синтаксис.Сөйлем құрылысы. Сөйлем түрлері. Құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем. 

Етістіктің шақтары. Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық жəне шартты райлары. Есімше. 

Көсемше. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

-іскерлік қазақ тілінің лексика-грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық 

нормалары саласындағы базалық кешенді білімі болуға;  

- педагогикалық процесті ұйымдастырудың əдіснамалық, теориялық, əдістемелік 

аспектілерін қолдануға; 

- оқыған материалды өмірде жəне кəсіби қызметте қолдана алуға; 

- мемлекеттік стандарттарға, сондай-ақ жазу стилі мен функцияларына сəйкес 

құжаттарды толтыру кезінде кəсіби терминдерді дұрыс пайдалануға; 

- кəсіби коммуникация міндеттерін шешу үшін мемлекеттік тілде сөйлеу қызметінің 

барлық түрлерінде (жазу, сөйлеу, тыңдау жəне оқу) дағдыларды жетілдіруге. 

- мемлекеттік тілді үйренуге қызығушылықты ынталандыратын мақсатты, қауіпсіз 

жəне жайлы білім беру ортасын құруға; 

-білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, топта жұмыс істеу 

қабілетін, мəселелерді шешуде дербестікті жəне т. б. дамытуға ықпал ететін оқыту мен 

оқытуда жаңа тəсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъект-субъектілік 

жəне т. б.) меңгеруге. 

 

Дисциплина «Деловой казахский язык» представляет собой изучение языкового 

материала, ведение деловых бумаг на государственном языке, умение заключить договоры, 

правила написания деловых писем, а также умение передавать свои мысли на 

государственном языке. 

Цельдисциплины - учить обучающихся основам написания деловых бумаг; деловому 

общению на государственном языке, ознакомить с образцами оформления документов; 

научить вести делопроизводство на государственном языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, 

синтаксис. Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы придаточных 

предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача 

пассивной конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные обороты. 

Инфинитивные конструкции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- базовые комплексные знания в области лексико-грамматические, стилистические, 

орфографические нормы делового казахского языка;  

- на основе знания методологических, теоретических, методических аспектов 
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организации педагогического процесса; 

- использовать изученный материал в жизни и профессиональной деятельности; 

- правильно использовать профессиональные термины при заполнении документов в 

соответствии с государственными стандартами, а также стилями написания и функциям. 

- совершенствовать навыки во всех видах речевой деятельности (письмо, говорение, 

аудирование и чтение) на государственном языке для решения задач профессиональной 

коммуникации. 

- создавать целесообразную, безопасную и комфортную образовательную среду, 

стимулирующую интерес к учению государственного языка 

- владеть новыми подходами в обучении и преподавании (компетентностный, 

диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и др.), способствующими развитию у 

обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности работать в 

команде, самостоятельности в решении проблем и пр. 

 

Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting 

securities business in the state language, the ability to enter into contracts, rules for writing 

business letters, as well as the ability to communicate their thoughts in the state language. 

The purpose of discipline - to teach students the basics of writing business papers; business 

communication in the state language, to familiarize with the samples of documents; to teach to 

conduct business in the state language. 

The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The 

structure of the Kazakh proposals. The types of sentences. Types of subordinate clauses. The times 

of all groups. Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native 

language. Subjunctive mood. Sacrament momentum. Infinitive constructions. 

As a result of studying the discipline student: 

- basic comprehensive knowledge in the field of lexical, grammatical, stylistic, orthographic 

norms of the business Kazakh language;  

- on the basis of knowledge of methodological, theoretical, methodical aspects of the 

organization of the pedagogical process; 

- to use the studied material in life and professional activity; 

- correctly use professional terms when filling out documents in accordance with state 

standards, as well as writing styles and functions. 

- to improve skills in all types of speech activity (writing, speaking, listening and reading) in 

the state language to solve the problems of professional communication. 

- to create an appropriate, safe and comfortable educational environment that stimulates 

interest in the teaching of the state language 

- to possess new approaches in training and teaching (competence, dialogue, collaborative, 

subject-subject, etc.), contributing to the development of students ' critical thinking, cognitive 

activity, ability to work in a team, independence in solving problems, etc. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Қазақ тілін А1,А2 жəне В1,В2 деңгейінде білу 

Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2) 

Kazakh language (levels of proficiency of A1, A2 and B1, B2) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Білім жəне дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда қолданылады». 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работе. 

Skills will be used in professional activity and in research work 

 

 

 Қазіргі қазақ тілі 

Современный казахский язык 

Contemporary Kazakh Language  

Кəсіби қазақ тілі мамандық бойынша мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, теледидар, 

интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, ғылыми мақалаларды жазуға 

жəне ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге дағдыландырады. 
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Пəннің мақсаты:білім алушылар өздерінің кəсіби жұмыстарында қазақ тілінде еркін 

сөйлесе алу, оқу, ұғымдарды қолдану дағдаларын қалыптастыру  

Пəннің мазмұны: Курс мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми 

терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған тақырыптарды жəне 

практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды. 

"Қазіргі қазақ тілі" пəні Кəсіби бағытталған мəтіндерді оқу, ғылыми мақалаларды 

жазу кезінде бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарын өңдеу жəне қолдану, кəсіби 

сөйлеуді қолдану дағдыларын білдіреді. 

Пəннің мақсаты: болашақ педагогтарда еркін сөйлеу, оқу, кəсіби жұмыста қазақ тілі 

ұғымдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пəннің мазмұны: курс арнайы лексиканы, ғылыми терминологияны, күрделі 

синтаксистік құрылымдарды меңгеруді жəне коммуникативтік бағыттағы практикалық, 

ситуативтік тапсырмаларды орындауды қарастырады.  

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- қазақ тілінің лексика негіздерін, негізгі терминдерді, синтаксистік құрылымдарды 

білуге;  

- мамандық бойынша əдебиеттерді оқуға жəне түсінуге, еркін сөйлеуге; 

- кəсіби терминдерді аударуға; 

- білімін үнемі жаңартуды қамтамасыз етуге, кəсіби дағдылар мен іскерлікті 

кеңейтуге; 

- əлемнің басқа халықтарының дəстүрлеріне, мəдениетіне объективті жəне төзімді 

болуға; 

- топта жұмыс істеуге қабілетті болуға, өз көзқарасын дұрыс қорғауға, жаңа шешімдер 

ұсынуға; 

- кəсіби қазақ тілі бойынша алған білімдерін пайдалануға, əр түрлі жағдайларда дұрыс 

бағдар ала білуге. 

 

Дисциплина «Современный казахский язык» представляет собой изучение 

професионально-ориентированных текстов, умение обработки и использование материалов 

средств массовой информации при написании научных статей и навыки применения 

профессиональной речи. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков свободной речи, чтения, 

применения понятий казаского языка в профессиональной работе. 

Содержание курса: курс предусматривает овладение специальной лексикой, научной 

терминологии, сложных синтаксических конструкций и выполнение практических, 

ситуативных заданий коммуникативного направления.  

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- знание основы лексики казахского языка, основные термины, синтаксические 

структуры;  

-  читать и понимать литературу по специальности, свободно разговаривать; 

- перевод профессиональных терминов. 
- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; 

-использовать полученные знания по профессиональному казахскому языку, уметь 

адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

 

Discipline "Modern Kazakh language" is the study of professionally-oriented texts, the 

ability to process and use media materials in writing scientific articles and skills of professional 

speech. 

The purpose of discipline: the formation of future teachers ' skills of free speech, reading, 

application of the concepts of the Kazakh language in professional work. 

Course content: the course provides mastery of special vocabulary, scientific terminology, 

complex syntactic structures and implementation of practical, situational tasks communicative 

direction. 
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As a result of studying the discipline student: 

- knowledge of basic vocabulary of the Kazakh language, basic terms, syntactic structures;  

- read and understand literature in the specialty, speak fluently; 

- translation of professional terms. 

- in ways to ensure continuous updating of knowledge, expansion of professional skills and 

abilities. 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other peoples of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

- to use the acquired knowledge of the professional Kazakh language, to be able to 

adequately navigate in different situations. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Қазақ тілін А1, А2 жəне В1, В2 деңгейінде білу 

Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2) 

The Kazakh language ( A1, A2 and B1, B2 levels) 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Білім, дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда  қолданылады. 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работе 

Skills will be used in the professional activities and research work. 

 

 

Жоғары жəне арнайы орта оқу орындарында биологияны оқыту əдістемесі 

Методика преподавания биологии в высших и средне-специальных учебных 

заведениях 

Methods of teaching biology in higher and secondary specialized educational  in stitution 

Курсбиологиялықбіліммазмұнынсаралаудыжəнетұлғаныңбілімтраекториясынқұруд

ыкөздейді. 

Пəннің мақсаты: пəн бойынша теориялық білімді қалыптастыру, жоғары жəне 

арнайы оқу орындарында Биологияны оқыту əдістемесі бойынша практикалық білімді 

меңгеру, білім беру процесінде дидактикалық, əдістемелік жəне технологиялық білімді 

қолдану дағдылары мен кəсіби біліктерін қалыптастыру. 

Пəннің мазмұны: Курс бағдарлы оқытуды қарастырады. Жоғары кəсіптік білім 

беруде сабақтастықты жүзеге асыруға бағытталған арнайы дайындық жүйесі. Кəсіптік білім 

беру. Бейіндік оқытуды енгізу мақсаты. Бағдарлы оқытудың негізгі міндеттері. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- жоғары жəне арнайы оқу орындарында биологияны оқыту əдістемесі бойынша 

теориялық білімді практикада қолдануға; 

- биологияны оқыту əдістемесінде өзінің зерттеу жұмысының нəтижелерін жүзеге 

асыруға; 

- жаңартылған биология мазмұны бағдарламасы бойынша білім беру жүйесінде 

оқыту əдістерін тиімді пайдалануға; 

- пəн бойынша теориялық білімді кəсіби қызметте жоғары жəне арнайы оқу 

орындарында биологияны оқыту əдістемесі бойынша жаңартулармен, игерілген 

практикалық білімдермен, дидактикалық, əдістемелік жəне технологиялық білімдермен 

биологияны оқыту үдерісінде пайдалануға; 

- білім алушылардың зерттеу жəне жобалау қызметін ұйымдастыруға; 

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

практикалық нəтижелерге қол жеткізуге; 

- педагогикалық қоғамдастықпен, білім алушылармен, ата-аналармен оң 

тұлғааралық қарым-қатынас құруға; 

- нақты мақсаттарға қол жеткізуге, білімге, салауатты өмір салты мен кəсіби табысқа 

баса назар аудара отырып, ұтымды өмір сүру қабілетін дамытуға. 

 

Курс предполагает дифференциацию содержания биологического образования и 

построение образовательной траектории личности. 

Цель дисциплины:формирование теоретических знаний по дисциплине, 

приобретение практических знаний по методике преподавания биологии в высших и 
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специальных учебных заведениях, формирование профессиональных умений и навыков 

использования дидактических, методических и технологических знаний в образовательном 

процессе. 

Содержание дисциплины: Курс предусматривает ориентированное обучение. 

Система специальной подготовки, направленная на осуществление преемственности в 

высшем профессиональном образовании. Профессионального образования. Цель внедрения 

профильного обучения. основные задачи ориентированного обучения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- применять на практике теоретические знания по методике преподавания 

биологии в высших и специальных учебных заведениях; 

- осуществлять результаты своей исследовательской работы в методике 

преподавания биологии 

- эффективно использовать методов обучения в системе образования по 

программе обновленного содержания биологии; 

- Теоретические знания по дисциплине использовать в профессиональной 

деятельности с обновлениями по методике преподавания биологии в высших и 

специальных учебных заведениях, освоенными практическими знаниями, дидактическими, 

методическими и технологическими знаниями в процессе преподавания биологии; 

- организовывать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; 

-ставить конкретные (краткосрочные, долгосрочные) цели, достигать в соответствии 

с целью конкретные устойчивые практические результаты; 

- строить позитивные межличностные отношения с педагогическим сообществом, 

обучающимися, родителями; 

- развивать способность жить рационально, с акцентом на достижение реальных 

целей, на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех 

 

The course involves the differentiation of the content of biological education and the 

construction of the educational trajectory of the individual. 

The purpose of discipline: the formation of theoretical knowledge in the discipline, the 

acquisition of practical knowledge on the methodology of teaching biology in higher and special 

educational institutions, the formation of professional skills and the use of didactic, 

methodological and technological knowledge in the educational process. 

Content of discipline: the Course provides focused training. The system of special training 

aimed at the implementation of continuity in higher professional education. Professional 

education. The purpose of the introduction of specialized training. the main objectives of focused 

learning. 

As a result of studying the discipline student: 

- to apply in practice theoretical knowledge on methods of teaching biology in higher and 

special educational institutions; 

- to implement the results of their research work in the methodology of teaching biology 

- effective use of teaching methods in the education system according to the program of 

updated content of biology; 

- Theoretical knowledge of the discipline to use in professional activities with updates on the 

methodology of teaching biology in higher and special educational institutions, mastered practical 

knowledge, didactic, methodological and technological knowledge in the process of teaching 

biology; 

- organize research and project activities of students; 

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

accordance with the goal; 

- build positive interpersonal relationships with the teaching community, students, parents; 

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

education, healthy lifestyle and professional success. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogy 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
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Педагогиқалық практика 

Педагогическая практика 

Рedagogical practice 

 

 

Жоғары оқу орындарын педагогикалық жобалау технологиясы  

Технология педагогического проектирования высших учебных заведений  

Technology of pedagogical design of higher educational institutions  

Курс биологтың ғылыми-зерттеушілік қызметіндегі жобалау əдістерін қарастырады.  

Пəннің мақсаты: білім алушыларды ғылыми зерттеушілік қызметтерінде 

қолданылатын ғылыми жобаларды жазу əдістерімен таныстыру. 

Пəннің мазмұны: Жобалардың түрлері, құрастыру əдістері, зерттеуге арналған 

тақырыпты тандау, практикаға енгізу. Зерттеушілік үрдістің құрылымы мен мазмұны, 

белгілі сұрақтар жəне далалық экспериментті жоспарлаудың жалпы принциптері бойынша 

зерттеу əдістемелерді құрастыру. Ғылыми тəжірибелер мен бақылаулар бойынша іс-

құжаттарды (қағаздарды) жүргізуді қарастырады. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- ғылыми жобалардың түрлерін, жазу əдістерін, негізгі кезеңдерін талдауға;  

- ғылыми зерттеулерді жоспарлап, оларда тиімді əдістерді қолданып жүргізуге, 

жұмысты бірнеше кезеңдерге бөліп солар бойынша қорытынды жасауға;  

- өзінің зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен 

ұймдастыруға; 

- ғылыми-зерттеу саласында ғылыми терминологияны қолдануға, эксперимент 

жобалау жəне жоспарлауға; 

- өз бетінше эксперимент жоспарлау жəне мамандандырылған бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жаңа əдістерін білу мүмкіндігі; 

- күнтізбелік тақырыптық жоспар құрастырып, сол бойынша жұмысты жасай білуге; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, смарт - жəне стем-

технологияларды, сондай-ақ цифрлық сауаттылықты меңгеруге; 

- нақты мақсаттарға қол жеткізуге, білімге, салауатты өмір салты мен кəсіби табысқа 

баса назар аудара отырып, ұтымды өмір сүру қабілетін дамытуға. 

 

Курс рассматривает методы проектирования научно-исследовательской деятельности 

биолога.  

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с методами написания научных 

проектов, используемых в научно-исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины: виды проектов, методы составления, выбор темы для 

исследования, внедрение в практику. Разработка методик исследования по структуре и 

содержанию исследовательского процесса, определенным вопросам и общим принципам 

планирования полевого эксперимента. Научные опыты и наблюдения по делу документов 

(бумаг) предусматривает проведение. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- анализировать основные этапы, методы написания, виды научных проектов;;  

- планировать и проводить научные исследования с использованием в них 

эффективных методов, разбить работу на несколько этапов и сделать выводы по ним.;  

- планировать и организовывать научные исследования по теме своего исследования; 

- использование научной терминологии в научно-исследовательской сфере, 

экспериментальное проектирование и планирование; 

- способность самостоятельно планировать эксперимент и знать новые методы 

специализированного программного обеспечения; 

- составлять календарные планы и выполнять работу по ним. 

-владеть информационно-коммуникационными технологиями, смарт- и стем-

технологиями, а также цифровой грамотностью; 

- развивать способность жить рационально, с акцентом на достижение реальных 

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

 

The course examines the methods of designing the research activities of a biologist.  
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The purpose of discipline: to acquaint students with the methods of writing research projects 

used in research activities. 

Content of discipline: types of projects, methods of preparation, selection of topics for 

research, implementation in practice. Development of research methods on the structure and 

content of the research process, certain issues and General principles of field experiment planning. 

Scientific experiments and observations in the case of documents (papers) provides for. 

As a result of studying the discipline student: 

- analyze the main stages, methods of writing, types of research projects;; 

- plan and conduct research using effective methods, break the work into several stages and 

draw conclusions on them.; 

- plan and organize research on the topic of your research; 

- use of scientific terminology in the field of research, experimental design and planning; 

- ability to independently plan an experiment and know new methods of specialized 

software; 

- make calendar plans and perform work on them. 

- development of information and communication technologies, smart and stem 

technologies, as well as digital literacy; 

- to develop the ability to live rationally, with an emphasis on achieving real goals, education, 

healthy lifestyle and professional success 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, зоология, экология 

Ботаника, зоология, экология 

Botany, zoology, ecology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертация мен курстық жұмысты жазу, ғылыми-зерттеулік тəжірибе 

Написание и оформление магистерской диссертации, курсовой работы, научно-

исследовательская практика 

Writing and design of the master's thesis, term paper, research practices 

 

 

Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия 

Қоршаған ортаны қорғау жəне биоалуантүрлілікті сақтау 

Environment protection and biodiversity preservation 

"Қоршаған ортаны қорғау жəне биоəртүрлілікті сақтау" курсы экологияны, 

Биоəртүрлілікті қорғауды жəне сақтауды көздейді.  

Пəннің мақсаты: білім алушыларды биоресурстарды алу бойынша бақылау 

əдістерімен, тек өз елінің ішінде ғана емес, сонымен қатар шектес мемлекеттердің 

(юрисдикция саласы) – Конвенцияның тараптары-биологиялық əралуандыққа ықтимал 

зиянын ескере отырып,; генетикалық ресурстар мен биотехнологияларды пайдалану 

ережелерімен таныстыру. Сонымен қатар магистрантты биоалуантүрлілікті сақтаудың 

жалпы жаһандық Стратегиясына Қазақстанның қосқан үлесімен таныстыру. 

Пəннің мазмұны: экожүйелер ішіндегі биоценотикалық қатынастардың жалпы 

теоретикалық негіздері жəне биологиялық əртүрлілікті сақтау. Экожүйелердің 

орнықтылығын зерттеу жəне биологиялық əртүрлілікті сақтау бойынша мониторингтік 

зерттеулер жүргізу принциптері. Биологиялық əртүрлілікті теңдестірілген пайдаланудың 

ұлттық стратегиясы. Қорғалатын аумақтар жəне биоəртүрлілік. Биологиялық əртүрлілік 

конвенциясы. Биоалуантүрлілік мəселелерінің заңнамалық негіздері. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- кəсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; кəсіби өзін-өзі танудың негізгі 

механизмдері мен шарттарын жəне педагогтың табысты өзін-өзі дамытуын білу мүмкіндігі; 

- биоалуантүрлілік бойынша ғылыми ұйымдастыру жəне зерттеу жүргізу негіздеріне 

қабілетті болуға;  

- экожүйелердің тұрақтылығын зерттеу бойынша мониторингтік зерттеулер 

жүргізудің жеке бағдарламасын жобалауға жəне жүзеге асыруға; 

- кəсіби құзыреттілікті жүйелі түрде арттыруға; 

- биоалуантүрлілік мəселелерін шешуге шығармашылық көзқарасты қолдануға; 
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- биоалуантүрлілікті оның негізгі əдістерін қолдана отырып, зерттеуді жоспарлауға 

жəне жүргізуге; 

- табиғатты пайдалану, тұрақты даму, қоршаған ортаға əсерді бағалауға жəне 

қоршаған ортаны қорғау негіздерін талдауға; 

- практика барысында теориялық білімді қолдануға. 

 

Курс «Охрана окружающей среды исохранениебиоразнообразия» предусматривает 

экологию, охрану и сохранение биоразнообразия.  

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с методами контроля по изъятию 

биоресурсов с учетом возможного ущерба биоразнообразию не только внутри своей страны, 

но и сопредельных государств (сферы юрисдикции) – сторон Конвенции; с правилами 

использования генетических ресурсов и биотехнологий. Также ознакомить магистранта с 

вкладом Казахстана в общую глобальную стратегию сохранения биоразнообразия. 

Содержание дисциплины: Общетеоретическое основы биоценотических отношений 

внутри экосистем и сохранение биологического разнообразия. Принципы проведения 

мониторинговых исследований по изучению устойчивости экосистем и сохранению 

биологического разнообразия. Национальная стратегия сбалансированного использования 

биологического разнообразия. Охраняемые территории и биоразнообразие. Конвенция 

биологического разнообразия. Законодательные основы проблем биоразнообразия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

- проявлять способность к основам научной организации и проведения исследования 

по биоразнообразию;  

- проектировать и осуществлять индивидуальную программу проведения 

мониторинговых исследований по изучению устойчивости экосистем; 

- систематически повышать профессиональную компетентность; 

- применять творческий подход к решению проблем биоразнообразия. 

- планировать и проводить исследование биоразнообразия с использованием ее 

основных методов; 

- анализировать основы природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду и охраны окружающей среды; 

- обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 

The course "environmental Protection and biodiversity conservation" provides ecology, 

protection and conservation of biodiversity.  

The purpose of discipline: to acquaint students with the methods of control for the removal 

of biological resources, taking into account the possible damage to biodiversity not only in their 

own country, but also neighboring States (areas of jurisdiction) – the parties to the Convention; 

with the rules of use of genetic resources and biotechnology. Also to acquaint the undergraduate 

with the contribution of Kazakhstan to the overall global strategy of biodiversity conservation. 

Contents of discipline: General Theoretical basis of biocenotic relations within ecosystems 

and conservation of biological diversity. The principles of monitoring research on studying the 

sustainability of ecosystems and the conservation of biological diversity. National strategy for the 

balanced use of biological diversity. Protected areas and biodiversity. Convention on biological 

diversity. Legislative framework of biodiversity problems. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of the basic laws of professional self-development; key 

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

teacher; 

- to demonstrate the ability to basics of scientific organization and research on biodiversity;  

- design and implement an individual program of monitoring studies to study the 

sustainability of ecosystems; 

- systematically improve the professional competence; 

- apply a creative approach to solving problems of biodiversity. 
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- plan and conduct biodiversity research using its main methods; 

- analyze the basics of environmental management, sustainable development, environmental 

impact assessment and environmental protection; 

- have the ability to use theoretical knowledge in practice. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, математика 

Ботаника, физиология, генетика, микробиология, физика, химия, математика 

Botany, physiology, genetics, microbiology, physics, chemistry, mathematics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертацияны орындау 

Выполнениемагистерскойдиссертации 

Implementation of the master's thesis 

 

 

Экологиялық физиология адаптология негіздерімен 

Экологическая физиология с основами адаптологии 

Ecological physiology and the basics of adaptation science 

Курс "экологиялық физиология" пəнінің пайда болуын, оның мəселелері мен 

міндеттерін, қазіргі жағдайы мен негізгі ғылыми бағыттарын қарастырады.  

Пəннің мақсаты: бір жағынан биологиялық процестердің экологиялық өзара 

əрекеттесуін жəне екінші жағынан биологиялық емес процестердің əр түрлі деңгейде 

олардың, əсіресе адамның биологиялық ерекшеліктерінің жағдайына əсер ететін 

құбылыстарын түсіну. 

Пəннің мазмұны: биологиялық жүйелердің бейімделуі, тұрақтылығы жəне сенімділігі. 

Адам ағзасының бейімделуінің жалпы заңдылықтары. Табиғи гравитация жəне оның 

ағзалардың дамуына жəне тіршілік əрекетіне əсері. Геофизикалық электрмагниттік 

өрістердің экологиялық маңызы. Иондаушы радиацияның биологиялық əсері. Қазіргі 

адамның өмір салтының оның ағзасына əсері. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- адамның экологиялық физиологиясының теориясы мен заңдары, сондай-ақ адамның 

кейбір экстремалды жағдайларға бейімделу мүмкіндігі негізінде ғылыми зерттеулер 

жүргізуге; 

- аналитикалық зерттеулерді жоспарлауға жəне өз бетінше орындауға;  

- өз бетінше тұжырымдау үшін теориялық білімді қолдануға;  

- магистрлік диссертация тақырыбы бойынша өз бетінше зерттеу жүргізуге; 

- қолда бар ақпаратты талдауға;  

- қазіргі экологиялық физиология төңірегіндегі іргелі мəселелерді анықтауға;  

- қазіргі заманғы аппаратура мен есептеу құралдарын пайдалана отырып, 

мамандандыру бойынша нақты міндеттерді шешу кезінде далалық, зертханалық 

биологиялық зерттеулерді орындауға жəне міндеттер қоюға. 

 

Курс предусматривает возникновение дисциплины «экологическая физиология», ее 

проблемы и задачи, современное состояние и основные научные направления. Цель 

дисциплины: понимания экологических взаимодействий биологических процессов с одной 

стороны и небиологических процессов с другой, влияющих на состояние биологических 

особей на разных уровнях их организации, особенно человека. 

Содержаниедисциплины:Адаптация, устойчивость и надежность биологических 

систем. Общие закономерности адаптации организма человека. Естественная гравитация и 

ее влияние на развитие, и жизнедеятельность организмов. Экологическое значение 

геофизических электромагнитных полей. Биологическое действие ионизирующей радиации. 

Влияние образа жизни современного человека на его организм. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- проводитьнаучные исследования в основе теории и законов экологической 

физиологии человека, а также возможности адаптации человека к некоторым 

экстремальным условиям. 

- планировать и самостоятельно выполнять аналитические исследования;  
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- применять теоретические знания для самостоятельной формулировки выводов; 

самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской программы. 

- анализировать имеющуюся информацию;  

- выявлять фундаментальные проблемы;  

- ставить задачи и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 

при решении конкретных задач по специализации с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств;  

 

The course provides for the emergence of the discipline "environmental physiology", its 

problems and objectives, the current state and the main scientific directions. The purpose of the 

discipline: understanding the ecological interactions of biological processes on the one hand and 

non-biological processes on the other, affecting the state of biological individuals at different 

levels of their organization, especially humans. 

Discipline content: Adaptation, stability and reliability of biological systems. General laws 

of adaptation of the human body. Natural gravity and its influence on the development and 

functioning of organisms. Ecological significance of geophysical electromagnetic fields. 

Biological effect of ionizing radiation. Influence of a way of life of the modern person on his 

organism. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- Conduct scientific research based on the theory and laws of human ecological physiology, 

as well as the possibility of human adaptation to some extreme conditions. 

- plan and independently perform analytical research; 

- apply theoretical knowledge for independent formulation of conclusions; independently 

carry out research on the topic of the master's program. 

- analyze available information; 

- identify fundamental problems; 

- to set tasks and to carry out field, laboratory biological researches at the solution of 

specific tasks on specialization with use of the modern equipment and computing means; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Физика, биофизика, адам биологиясы, адам физиологиясы, цитология, гистология, 

генетика, молекулалық биология 

Физика, биофизика, биология человека, физиология человека, цитология, гистология, 

генетика, молекулярная биология 

Physics, biophysics, human biology, human physiology, cytology, histology, genetics, 

molecular biology. 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертацияны орындау 

Выполнениемагистерскойдиссертации 

Implementation of the master's thesis 

 

 

Ресурстану  

Ресурсоведение  

Resource study 

Курс пайдалы өсімдіктер ресурстарын зерттеу əдістерін қарастырады.  

Пəннің мақсаты: бағалау дұрыстығы, өнеркəсіптік игеру дəрежесі жəне экономикалық 

тиімділігі бойынша əлемдегі пайдалы өсімдіктер ресурстарын жіктеу əдістемесі туралы 

негізгі түсініктерді қалыптастыру жəне дамыту. 

Пəннің мазмұны: қорларды есептеу əдістемесі. Дəрілік жəне жиі қолданылатын 

өсімдіктер қорының қазіргі жағдайы. Табиғи қорларды тиімді пайдалану жəне қорғау. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы; 

- білім алушылардың зерттеу жəне жобалау қызметін ұйымдастыруға; 

- кəсіби, қоғамдық жəне ғылыми қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеуге жəне іріктеу дағдыларын көрсетуге; 

- шаруашылық пайдалы түрлерін анықтауға жəне олардың қорларын анықтау 

мақсатында аймақтық флораны, фаунаны жəне өсімдікті зерттеуге;    



П ВКГУ 011-15 

- өсімдік жəне жануарлар ресурстарының əртүрлі топтарын пайдалану нормаларын, 

табиғи ресурстарды тұрақты пайдалану шараларын анықтауға жəне негіздеуге; 

- өзінің болашақ мамандығының əлеуметтік маңыздылығын сезінуге, кəсіби қызметті 

орындауға Жоғары уəждемені меңгеру қабілеті; 

- философияның негізгі ережелерін, жаратылыстану ғылымдарының базалық заңдары 

мен əдістерін білу негізінде əлемнің қазіргі ғылыми көрінісі туралы түсініктерді меңгеруге; 

- инновацияларға шығармашылық жəне конструктивті қарауға, оларды өз 

тəжірибесіне енгізуге. 

 

Курс предусматривает методы изучения ресурсов полезных растений.  

Цель дисциплины:сформировать и развить базовые представления о методологии 

подхода к классификации ресурсов полезных растений в мире по достоверности оценки, 

степени промышленного освоения и экономической эффективности. 

Содержание дисциплины: Методика подсчета запасов. Современное состояние 

запасов лекарственных и наиболее часто используемых растений. Рациональное 

использование и охрана природных запасов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- организовывать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся: 

- демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и научной деятельности; 

- исследовать региональную флору, фауну и растительность с целью выявления 

хозяйственно полезных видов и определения их запасов;    

- определять и обосновывать нормы эксплуатации различных групп растительных и 

животных ресурсов, меры экологической оптимизации устойчивого использования 

природных ресурсов. 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук; 

- творчески и конструктивно относиться к инновациям, быть готовым внедрять их в 

свою практику. 

 

The course provides methods of studying the resources of useful plants.  

The purpose of discipline: to form and develop a basic understanding of the methodology 

of the approach to the classification of useful plant resources in the world on the reliability of the 

assessment, the degree of industrial development and economic efficiency. 

Content of the discipline: methods of calculation of reserves. The current state of stocks of 

medicinal and most commonly used plants. Rational use and protection of natural resources. 

As a result of studying the discipline the student will; 

- organize research and project activities of students: 

- demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional, social and scientific activities; 

- to study regional flora, fauna and vegetation in order to identify economically useful 

species and determine their reserves;    

- to define and justify norms of exploitation of different groups of plant and animal 

resources, measures of ecological optimization of sustainable use of natural resources. 

- the ability to realize the social significance of their future profession, possession of high 

motivation to perform professional activities; 

- possession of ideas about the modern scientific picture of the world on the basis of 

knowledge of the basic provisions of philosophy, basic laws and methods of natural Sciences; 

- be creative and constructive about innovations, be ready to implement them in your 

practice. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, экология, фитоценология 

Ботаника, экология, фитоценология 

Botany, ecology, phytosociology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 
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Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 

Environment and conservation of biological diversity 

 

 

Мониторинг и охрана животных 

Жануарларды қорғау жəне мониторинг 

Monitoring and guard of animals 

Курс жануарлар ресурстарын зерттеу əдістерін жəне олардың мониторингін 

қарастырады. 

Пəннің мақсаты: зоологиядағы эксперименттерді жүйелі талдау жəне жоспарлау, 

далалық жəне зертханалық эксперименттерді салу кезінде жүйелік зерттеулерді 

ұйымдастыру əдістемесі, жануарлардың экологиялық зерттеулерінде деректерді жүйелеу 

кезінде статистикалық талдау əдістерін қолдану. 

Пəннің мазмұны: Жануарлар ресурстарын зерттеу əдістері. Мониторинг.  

Жануарларды зерттеу бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу. Зерттеу 

жүргізу кезеңдері. Жануарлар мониторингі нəтижелерін салыстыру жəне талдау. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- жануарларға абиотикалық жəне биотикалық факторлардың əсер ету заңдылықтарын; 

жануарлардың орта жағдайларына бейімделу мүмкіндігін; Жануарлар популяциясының 

құрылымдарын қалыптастыру заңдылықтарын анықтауға; 

- популяциялардың статикалық жəне динамикалық сипаттамалары туралы деректерді 

ұсынуға; 

- түрдің орта факторларынан таралуын бағалауға,  

- процестер мен құбылыстардың байланысын орнатуға; 

- ақпаратты өз бетінше іздеуге; 

- байланыс орнатуға процестер мен құбылыстардың байланыс орнату морфологиялық 

құрылымның ағзаның тіршілік ету ортасын орнатуға 

- жаңа ақпаратты контекстуализациялау жəне түсіндіруге. 

 

Курс предусматривает методы изучения ресурсов животных и их мониторинг. 

Цель дисциплины: изучение  системного анализа и планирования экспериментов в 

зоологии, методики организации системных исследований при закладке полевых и 

лабораторных экспериментов,применение статистических методов анализа при 

систематизации данных в экологических исследованиях животных. 

Содержание дисциплины: Методы изучения животных ресурсов. Мониторинг.  

Организация и проведения научных исследовании по изучению животных. Этапы 

проведения исследования. Сопоставление и анализ результатов мониторинга животных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- устанавливать закономерности влияния на животных абиотических и 

биотических факторов; возможности адаптации животных к условиям среды; 

закономерности формирования структуры популяций животных; 

-представить данные о статических и динамических характеристикахпопуляций; 

- оценить распространения вида от факторов среды,  

- устанавливать связи процессов и явлений; 

- навыки самостоятельного поиска информации  

- устанавливать связи процессов и явленийустановить связь морфологического 

строения организма от среды обитания, установить 

- контекстуализировать и интерпретировать новую информацию. 
 

The course provides methods of studying animal resources and their monitoring. 

The purpose of discipline: the study of system analysis and planning of experiments in 

Zoology, methods of organization of system studies in the field and laboratory experiments, the 

use of statistical methods of analysis in the systematization of data in environmental studies of 

animals. 
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Content of discipline: Methods of studying animal resources. Monitoring.  Organization and 

conduct of scientific research on the study of animals. Stages of the study. Comparison and 

analysis of animal monitoring results. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to establish regularities of influence on animals of abiotic and biotic factors; possibilities of 

adaptation of animals to environmental conditions; regularities of formation of structure of 

populations of animals; 

- provide data on the static and dynamic characteristics of populations; 

- assess species distribution from environmental factors,  

- establish links between processes and phenomena; 

- skills of independent search of information  

- to establish links between processes and phenomena to establish a link between the 

morphological structure of the organism from the environment,  

- contextualize and interpret new information. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Экология, омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы 

Экология, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 

Ecology, invertebrate zoology, vertebrate zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология, протозоология 

Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология, протозоология 

Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, 

protozoology 

 

 

Клеткалық биология 

Клеточная биология 

Cellular biology 

Курс жасушалық биологияның жетістіктері мен қазіргі заманғы мəселелерін 

қарастырады. Пəннің мақсаты: білім алушыларды фундаменталды негіздермен жəне 

құрылым, молекулалық ұйым, про-эукариотикалық жасушалардың функциясының 

атқарушы реттеуші механизмдерімен таныстыру. 

Пəннің мазмұны: эукариотты жəне прокариотты клеткалардың функционалдық 

жүйелері: заттардың тасымалдау жүйесі, ақуыз синтезі, энергетикалық қамтамасыз ету, 

жұтылу жəне секреция, қозғалыс жəне т.б. ядролық геномды ұйымдастыру жəне 

эволюциясы. Жасушалық ядроның ұйымдастырылуы туралы заманауи түсінік. 

Хромосомалардың құрылымы мен репликациясы. Көпжасушалы организмдердің 

жасушалық бөлінуін реттеу. Діңдік жасушалар жəне олардың популяциясын реттеу. 

Апоптоз жəне канцерогенез. Жасушалық мембраналардың құрылысы туралы заманауи 

түсінік. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- эукариотикалық жасушалардың құрылысы мен молекулалық ұйымдастырылуының 

іргелі негіздерін жетілдіруге; 

- жасушалық эволюция, репродукция жəне жасушалардың дифференциялануы 

негіздерін талдауға; 

- көп жасушалы ағзаның жасушалық популяцияларының құрамын талдауға; 

- жасушалық биологияның, гистологияның заманауи əдістерін қолдану: 

ультраструктуралық микроскопия, сандық цитохимия, аналитикалық цитология, 

цитогенетикалық əдістер, молекулалық биология; 

- жасушаның молекулалық ансамбльдерінің құрылымы, динамикасы жəне қызмет 

етуі, жасушалардың дамуы мен қызмет етуінің молекулалық механизмдері саласындағы 

іргелі кешенді білім; 

- кəсіби, қоғамдық жəне ғылыми қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу жəне іріктеу дағдыларын көрсетуге. 
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Курс предусматривает достижения и современные проблемы клеточной биологии. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с фундаментальными основами и 

современными представлениями о структуре, молекулярной организации, исполнительных  

регуляторных механизмах функций про-эукариотических клеток. 

Содержание дисциплины: Функциональные системы эукариотных и прокариотных 

клеток: система транспорта веществ, синтез белка, энергетического обеспечения, 

поглощения и секреции, движения и др. Организация и эволюция ядерного генома. 

Современные представления об организации клеточного ядра. Структура и репликация  

хромосом. Регуляция клеточного деления у многоклеточных организмов. Стволовые клетки 

и регуляция их популяции. Апоптоз и канцерогенез. Современные представления о 

строении клеточных мембран.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- совершенствовать фундаментальные основы строения и молекулярной организации 

эукариотических клеток; 

 - анализировать основы клеточной эволюции, репродукции и дифференцировки 

клеток. 

- анализировать состав клеточных популяций многоклеточного организма; 

-применять современные методы клеточной биологии, гистологии: ультраструктурной 

микроскопии, количественной цитохимии, аналитической цитологии, цитогенетические 

методы, молекулярной биологии. 

- фундаментальные комплексные знания в области современной- структуре, динамике 

и функционировании молекулярных ансамблей клетки, молекулярных механизмах развития 

и функционирования клеток. 

- демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и научной деятельности. 

 

The course provides achievements and modern problems of cell biology. The purpose of 

discipline: to familiarize students with the fundamentals and modern concepts of the structure, 

molecular organization, Executive regulatory mechanisms of Pro-eukaryotic cell functions. 

Content of discipline: Functional systems of eukaryotic and prokaryotic cells: the system of 

transport of substances, protein synthesis, energy supply, absorption and secretion, movement, 

etc.Organization and evolution of the nuclear genome. Modern ideas about the organization of the 

cell nucleus. Chromosome structure and replication. Regulation of cell division in multicellular 

organisms. Stem cells and regulation of their population. Apoptosis and carcinogenesis. Modern 

ideas about the structure of cell membranes. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to improve the fundamental foundations of the structure and molecular organization of 

eukaryotic cells; 

- analyze the basics of cell evolution, reproduction and differentiation of cells. 

- analyze the composition of cell populations of a multicellular organism; 

- apply modern methods of cell biology, histology: ultrastructural microscopy, quantitative 

cytochemistry, analytical Cytology, cytogenetic methods, molecular biology. 

- fundamental comprehensive knowledge in the field of modern structure, dynamics and 

functioning of molecular ensembles of cells, molecular mechanisms of development and 

functioning of cells. 

- demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information for the 

implementation of professional, social and scientific activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе,  цитология, генетика, микробиология, молекулалық  биология, 

биохимия, адам анатомиясы 

Введение в биологию, цитология, генетика, микробиология, молекулярная биология, 

биохимия, анатомия человека 

Introduction to biology, cell biology, genetics, microbiology, molecular biology, 

biochemistry, human anatomy 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Жеке даму биологиясы 

Биология индивидуального развития 
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Biology of individual development 

 

 

Теориялық биология 

Теоретическая биология 

Theoretical biology 

Курс бактериялық, өсімдік жəне жануарлар жасушаларының субклеткалық 

органеллаларының құрылымы мен қызметін зерттеудегі заманауи əдістерді қарастырады. 

Пəннің мақсаты - білім алушыларға теориялық биология пəні мен ерекшеліктері, 

биологиялық құбылыстар мен үрдістерге теориялық көзқарас негіздері туралы түсінік беру; 

теориялық биологияның негізгі заңдары мен аксиомаларымен таныстыру; биологияның 

теориялық тəсілдерімен таныстыру. 

Пəннің мазмұны: тірі жасушаның негізгі молекулалық-биохимиялық механизмдері. 

Теориялық биологияның негізгі ережелері мен заңдары. Термодинамика жəне биологиялық 

физика, онтогенетикалық қартаю жəне жаңарту Заңы. Теориялық биология заңдары (Дриш 

Заңы, Морган-Эфрусси Заңы жəне т. б.)) 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- Пəннің жалпы құрылымын жəне оның элементтері арасындағы байланысты түсінуді 

көрсетуге; 

- биологиялық ғылымдар саласындағы жаңа ақпаратты контекстуалдау (түсіну) жəне 

түсіндіру жəне теорияларды қалыптастыру жəне сыни талдау əдістерін қолдану түсінігін 

көрсетуге; 

- биологиялық феномендер мен фактілердің кең спектрі арасындағы қарым-қатынасты 

түсіну жəне орнату, осы іргелі принциптерді қолдана отырып жəне биологиялық 

проблемалардың кең спектрін шешу жəне шешілмеген мəселелерді шешуге қатысуға; 

- өз көзқарасын дəлелдеуге; 

- кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеуге жəне іріктеу дағдыларын көрсетуге; 

- инновацияларға шығармашылық жəне конструктивті қарауға, оларды өз 

тəжірибесіне енгізуге дайын болуға; 

 

Курс предусматривает современные подходы в изучении структуры и функции 

субклеточных органелл бактериальной, растительной и животной клетки.  

Цель дисциплины - дать обучающимся представление о предметах и особенностях 

теоретической биологии, об основах теоретического подхода к биологическим явлениям и 

процессам; ознакомить с основными законами и аксиомами теоретической биологии; 

ознакомить с теоретическими приемами биологии. 

Содержание дисциплины: Основные молекулярно-биохимические механизмы 

процессов живой клетки. Основные положения и законы теоретической биологии. 

Термодинамика и биологическая физика, закон онтогенетического старения и обновления. 

Законы теоретической биологии (закон Дриша, закон Моргана-Эфрусси и др.) 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- Демонстрировать понимание общей структуры дисциплины и связей между ее 

элементами; 

- контекстуализировать (осмысливать) и интерпретировать новую информацию в 

сфере биологических наук и демонстрировать понимание формирования теорий и 

использования  методов  критического анализа; 

- понимать и устанавливать отношения между широким спектром биологических  

феноменов и фактов, применяя эти фундаментальные принципы и  решать широкий спектр 

биологических  проблем и участвовать в  решении  неявных и нерешенных проблем 

- аргументировать свою точку зрения; 

- демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной 

деятельности; 

- творчески и конструктивно относиться к инновациям, быть готовым внедрять 

их в свою практику. 
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The course provides modern approaches to the study of the structure and function of 

subcellular organelles of bacterial, plant and animal cells. 

The purpose of discipline-to give students an idea about the subjects and features of 

theoretical biology, the basics of the theoretical approach to biological phenomena and processes; 

to familiarize with the basic laws and axioms of theoretical biology; to introduce the theoretical 

techniques of biology. 

Content of discipline: Basic molecular and biochemical mechanisms of living cell processes. 

The main provisions of the laws of theoretical biology. Thermodynamics and biological physics, 

the law of ontogenetic aging and renewal. The laws of theoretical biology (Drish's law, Morgan-

Efrussi's law, etc.).) 

As a result of studying the discipline the student will: 

- Demonstrate an understanding of the overall structure of the discipline and the links 

between its elements; 

- contextualize (comprehend) and interpret new information in the life Sciences and 

demonstrate an understanding of the formation of theories and the use of critical analysis 

techniques; 

- understand and establish relationships between a wide range of biological phenomena and 

facts by applying these fundamental principles and solve a wide range of biological problems and 

participate in solving implicit and unsolved problems 

- to argue their point of view; 

- demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information for the 

implementation of professional, social and other activities; 

- be creative and constructive about innovations, be ready to implement them in your 

practice.Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биология тарихы мен əдістемесі, клеткалық биология 

История и методология биологии, клеточная биология 

History and methodology of biology, cell biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Эволюциялық биология 

Эволюционная биология 

Evolutionary Biology 

 

 

Биологияны оқытудың педагогикалық технологиялары 

Педагогические  технологии в преподавании биологии 

Educational technology in teaching biology 

Курс технология, білім беру технологиялары, педагогикалық технологиялар, оқыту 

технологиялары ұғымдарын анықтауды қарастырады. 

Пəннің мақсаты: білім алушыларды педагогикалық технологиялардың əртүрлілігі, 

оларды биология сабақтарында қолдану əдістемесі туралы білім жүйесімен қамтамасыз ету, 

сонымен қатар пəнге технологияларды бейімдеу əдістемесін меңгеру. 

Пəннің мазмұны: терминологиялық нюанстар. "Білім беру технологиясының", 

"педагогикалық технологияның" педагогика бағыты ретінде қалыптасуы. Оқыту мен 

тəрбиелеудегі технологиялық тəсіл. Педагогикалық технологиялардың жіктелуі. 

Педагогикалық технологиялардың түрлері мен типтері. Педагогикалық технология 

деңгейлері. Өнімді технологиялар. Заманауи білім беру технологияларын енгізу шарттары. 

Педагогикалық техника. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- жалпы биологиялық білім беру ұйымдарының құрылымын, мазмұнын жəне 

принциптерін талдауға; 

- жалпы биологиялық білім беру жүйесін жəне биологияны оқыту əдістемесін 

дамытудың негізгі бағыттары мен перспективаларын түсінуге; 

- мамандық бойынша ғылыми зерттеулер мен əдістемелік жұмыстарды жүргізу 

ерекшеліктерін түсінуге; 

-оқу-тəрбие үрдісін моделдеуге, нəтижелерді болжауға 



П ВКГУ 011-15 

- биология бойынша білім беру процесінде оқу-зертханалық жəне өзге де 

жабдықтарды пайдалануға; 

- ғылыми-зерттеу жəне əдістемелік жұмысты практикада жүзеге асыруға; 

- еңбекті қорғау жəне ғылыми ұйымдастыру саласындағы білімді қолдану 

- интеллектуалды, мəдени, адамгершілік, дене жəне кəсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-

өзі жетілдірудің перспективалық желілерін құруға жəне іске асыруға; 

- дискуссия жүргізе білуге жəне биология негіздерін оқытуға; 

- қоғамның биологиялық-экологиялық сауаттылық деңгейін арттыру мақсатында 

халық арасында ағартушылық қызметпен айналысуға; 

-білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, командада жұмыс істеу 

қабілетін, мəселелерді шешуде дербестікті жəне т. б. дамытуға ықпал ететін оқыту мен 

оқытуда жаңа тəсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъект-субъектілік 

жəне т. б.) меңгеруге; 

- білім алушылардың білім жетістіктерін бағалауға жəне бекітудің түрлі стратегиясын 

қолдануға; 

- өз қызметін бағалау, оқушылардың прогресі жəне олардың үлгерімін арттыру үшін 

статистикалық мəліметтерді пайдалануға; 

 

Курс предусматривает определение понятий технология, образовательные 

технологии, педагогические технологии, технологии обучения.  

Цель курса: обеспечение магистрантов системой знаний о разнообразии 

педагогических технологий, методики их использования на уроках биологии, а так же 

овладение методикой адаптации технологий к предмету. 

Содержание дисциплины: Терминологическиенюансы. Становление 

«образовательной технологии», «педагогической технологии» как направлении педагогики. 

Технологический подход в обучении и воспитании. Классификация педагогических 

технологий. Виды и типы педагогических технологий. Уровни педагогических технологий. 

Продуктивные технологии. Условия внедрения современных образовательных технологий. 

Педагогическая техника.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- анализировать структуру, содержание и принципы организации общего 

биологического образования ; ; 

- понимание основных направлений и перспектив развития системы общего 

биологического образования и методики преподавания биологии; 

- понимать особенности проведения научных исследований и методической работы по 

специальности;; 

-моделирование учебно-воспитательного процесса, прогнозирование результатов 

- использование учебно-лабораторного и иного оборудования в образовательном 

процессе по биологии; 

- осуществлять научно-исследовательскую и методическую работу на практике; 

- применение знаний в области охраны труда и научной организации 

- на создание и реализацию перспективных сетей интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

- уметь проводить дискуссии и обучать основам биологии; 

- на занятие просветительской деятельностью среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества; 

- овладеть новыми подходами в обучении и обучении (компетентность, диалоговая, 

коллаборативная, субъектно-субъективная и др.), способствующими развитию у 

обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности работать в 

команде, самостоятельности в решении проблем и др.; 

- применять различные стратегии закрепления и оценки образовательных достижений 

обучающихся;; 

- использовать статистические данные для оценки своей деятельности, прогресса 

учащихся и повышения их успеваемости 
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The course provides for the definition of technology, educational technology, pedagogical 

technology, learning technology. 

The purpose of discipline: Providing students with a system of knowledge about the 

diversity of pedagogical technologies, methods of their use in biology lessons, as well as mastering 

the technique of adapting technologies to the subject. 

Course content: Terminological nuances. Formation of "educational technology", 

"pedagogical technology" as a direction of pedagogy. Technological approach in training and 

education. Classification of pedagogical technologies. Types and types of pedagogical 

technologies. Levels of pedagogical technologies. Productive technologies. Conditions for the 

introduction of modern educational technologies. Pedagogical technique. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- analyze the structure, content and principles of the organization of General biological 

education ; ; 

- understanding of the main directions and prospects of development of the system of 

General biological education and methods of teaching biology; 

- to understand the peculiarities of scientific research and methodological work in the 

specialty;; 

- modeling of educational process, forecasting of results 

- the use of educational, laboratory and other equipment in the educational process of 

biology; 

- to carry out research and methodological work in practice; 

- application of knowledge in the field of labor protection and scientific organization 

- to create and implement promising networks of intellectual, cultural, moral, physical and 

professional self-development and self-improvement; 

- be able to hold discussions and teach the basics of biology; 

- to engage in educational activities among the population in order to increase the level of 

biological and environmental literacy of society; 

- to master new approaches in teaching and learning (competence, dialogue, collaborative, 

subject-subjective, etc.), contributing to the development of students ' critical thinking, cognitive 

activity, the ability to work in a team, independence in solving problems, etc.; 

- apply different strategies to consolidate and evaluate the educational achievements of 

students;; 

- use statistical data to assess their performance, progress of students and improve their 

performance 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияны оқыту əдістемесі, тəрбие жұмысының теориясы мен əдістемесі 

Методика преподавания биологии, теория и методика воспитательной работы 

Methods of teaching biology, theory and methods of educational work. 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Іскерліктер мен дағдылар биологиялық жəне педагогикалық пəндер бойынша 

сабақтарда жəне педагогикалық тəжірибеде қолданылуы мүмкін 

Умения и навыки могут быть применимы на занятиях по биологическим  и 

педагогическим дисциплинам,а также на педагогической практике 

Skills can be applied in the classroom for biological and pedagogical disciplines, as well as 

teaching practice 

 

 

Биология тарихы мен əдістемесі 

История и методология биологии 

HistoryandMethodologyofBiology 

Курс тірі табиғат туралы бастапқы түсініктерді жəне ғылыми жинақтаудың алғашқы 

əрекеттерін қарастырады. Ежелгі кездегі биологиялық көріністер.  

Пəннің мақсаты: білім алушыларды биология тарихы мен методологиясымен 

таныстыру, биологиялық зерттеулерді жоспарлау, биологиялық зерттеулердің 

жетістіктерімен таныстыру. Курстың мазмұны биологиялық зерттеулердің тарихи дамуын, 

əдістерін, қолдану саласын, жүргізу ерекшеліктерін жəне маңызын қарастырады.    
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Пəннің мазмұны: орта ғасырдағы Биология. Идеология мен жаратылыстанудағы 

Қайта өрлеу жəне революция дəуірі. Ботаникалық зерттеулерді дамыту. XVI-XVII 

ғасырлардағы жануарларды жіктеу жəне сипаттау. XVIII ғасырдағы зоологиялық 

зерттеулер. Қазба организмдерін зерттеу. XVI - XVII ғасырлардағы жануарлар мен адамның 

анатомиясы. Микроскопиялық анатомия жəне қарапайымдыларды зерттеу. XVIII ғасырдағы 

Физиология.. XVII-XVIII ғасырлардағы жаратылыстанудағы метафизикалық 

дүниетанымның Үстемдігі. XVII-XVIII ғасырлардағы биологияның жетістіктері. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- ғылыми жəне практикалық биология аппараты ұғымдарының тарихи қалыптасуын 

түсінуге жəне талдауға; 

- биологиялық зерттеуді оның негізгі əдістерін пайдалана отырып жоспарлауға жəне 

жүргізуге; 

- биологияны зерттеудің заманауи əдістемесі мен əдістерін қолдануға жəне зерттеуге; 

- өз тұлғасының əрі қарай кəсіби өсуі мен дамуына пікірін білдіруге; 

-ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, смарт жəне стем-технологияларды, 

сондай-ақ цифрлық сауаттылықты меңгеруге; 

-кəсіби жəне басқа қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, сандық технологияларды таңдауға жəне  қолдануға; 

- кəсіби мəселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты таңдауға; 

 

Курс предусматривает первоначальные представления о живой природе и первые 

попытки научных обобщений. Биологические представления в древности.  

Цель курса направлена на ознакомлениеобучающихся с методологией и историей 

биологии, планирование биологических исследований, достижениями биологических 

исследований. Содержание курса рассматривает историческое развитие биологических 

исследований, методов, область применения, особенности проведения и значение.    

Содержание дисциплины: Биология в средние века. Эпоха Возрождения и революция 

в идеологии и естествознании. Развитие ботанических исследований. Описания и попытки 

классификации животных в XVI - XVII веках. Зоологические исследования в XVIII веке. 

Изучение ископаемых организмов. Анатомия животных и человека в XVI - XVII веках. 

Микроскопическая анатомия и изучение простейших. Физиология в XVIII веке..Господство 

метафизического мировоззрения в естествознании XVII - XVIII веков. Достижения 

биологии XVII - XVIII веков.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- анализировать и понимать историческое становление понятий аппарата научной и 

практической биологии;  

- планировать и проводить биологическое исследование с использованием его 

основных методов; 

- использовать и исследовать современные методики и методы исследования 

биологии; 

- выражать мнение о дальнейшем профессиональном росте и развитии своей 

личности; 

- владеть информационно-коммуникационными технологиями, смарт-и стем-

технологиями, а также цифровой грамотностью; 

-выбирать и применять педагогические, информационно-коммуникационные, 

цифровые технологии для осуществления профессиональной и иной деятельности; 

- выбирать информацию, необходимую для решения профессиональных проблем; 

 

The course provides initial ideas about wildlife and the first attempts of scientific 

generalizations. Biological representations in antiquity.  

Purpose ofthe course: to familiarize students with the methodology and history of biology, 

planning of biological research, achievements of biological research. The content of the course 

examines the historical development of biological research, methods, scope, features and 

significance.   

Contents of discipline: Biology in the middle ages. Renaissance and revolution in ideology 

and natural science. Development of Botanical research. Descriptions and attempts to classify 

animals in the XVI-XVII centuries. Zoological research in the eighteenth century. The study of 
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fossils. Anatomy of animals and humans in the XVI - XVII centuries. Microscopic anatomy and 

the study of protozoa. Physiology in the eighteenth century.. The dominance of metaphysical 

worldview in natural science XVII-XVIII centuries. Advances of biology of the XVII - XVIII 

centuries. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- analyze and understand the historical formation of the concepts of the apparatus of 

scientific and practical biology; ; 

- plan and conduct biological research using its basic methods; 

- to use and research modern methods and methods of biology research; 

- to Express an opinion on the further professional growth and development of their 

personality; 

- possess information and communication technologies, smart and stem technologies, as well 

as digital literacy.; 

- to choose and apply pedagogical, information and communication, digital technologies for 

professional and other activities ;; 

- choose the information needed to solve professional 

problems;Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, 

микробиология жəне т.б. биологиялық ғылымдар 

Введение в биологию,  цитология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, 

микробиология и др.биологические науки 

Introduction to biology, cell biology, botany, zoology, anatomy, physiology, microbiology 

and other biological sciences 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Биологияның заманауи мəселелері 

Современные проблемы биологии 

Modern problems of biology 

 

 

Өсімдіктердің көбею биологиясы 

Биологияразмножениярастений 

Reproductive biology of plants 

Курс жыныссыз көбеюді, вегетативті көбеюді қарастырады. 

Курстың мақсаты: организмдердің көбею жəне даму заңдылықтарымен өмірлік 

процестердің негізгі негізі ретінде таныстыру. 

Пəннің мазмұны: жыныстық, жыныссыз, вегетативті көбею туралы түсінік. Табиғи 

вегетативтік көбею, жасанды вегетативтік көбею. Көбейту побегами, корневищами, 

луковицами, клубнями. Бұталарды бөлу, бүріккіштермен, екпелермен көбейту. Жыныстық 

жəне құқықсыз көбеюдің кезектесуі. Тұқым өсімдіктерінің жыныстық көбеюі. Тұқым 

қуалайтын жəне жабылған тұқым өсімдіктерінің жыныстық көбеюі. Гүл, оның 

морфологиялық бөліктері, гүл бөліктерінің мəні, өздігінен тозаңдану, ұрықтандыру. Семы 

мен жемістер. Онтогенез жəне филогенез. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- өсімдіктердің көбею биологиясын, əртүрлі таксономиялық топтардың ағзаларының 

онтогенез ерекшеліктерін анықтауға; 

- əртүрлі таксондар ағзаларының онтогенезінің ерекшеліктерін, олардың дамуындағы 

ауытқулардың себептерін сипаттауға; 

- əртүрлі таксономиялық топтардың ағзаларының онтогенезінің негізгі заңдылықтары, 

қазіргі жетістіктері туралы негізгі түсініктерді талдауға; 

- экологиялық сауаттылықты көрсету жəне өмірлік жағдайда биология саласында 

базалық білімді қолдануға; 

- əлеуметтік маңыздылығын түсіну жəне өзінің кəсіби қызметінің салдарын болжай 

білуге, өз шешімдері үшін жауапкершілік алуға; 

- биологиялық нысандарды жеке дамыту жəне қайта шығару заңдылықтары туралы 

негізгі түсініктерді қалыптастыруға; 

- эмбрионалды объектілермен жұмыс істеуге жəне алу əдістерін қолдануға; 
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- инновацияларға шығармашылық жəне конструктивті қарау, оларды өз тəжірибесіне 

енгізуге дайын болуға; 

 

Курс предусматривает бесполое размножение, вегетативное размножение.  

Цель курса: ознакомить с закономерностями размножения и развития организмов как 

фундаментальной основой жизненных процессов. 

Содержание дисциплины: Понятие о половом, бесполом, вегетативном размножении. 

Естественное вегетативное размножение, искусственное вегетативное размножение. 

Размножение побегами, корневищами, луковицами, клубнями. Деление куста, размножение 

отпрысками, отводками, прививками. Чередование полового и бесполого размножения. 

Половое размножение семенных растений. Половое размножение голосеменных и 

покрытосеменных растений. Цветок, его морфологические части, значение частей цветка, 

самоопыление, оплодотворение. Семы и плоды. Онтогенез и филогенез. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- Определить биологию размножения растений, особенности онтогенеза организмов 

разных таксономических групп. 

- Характеризовать особенности онтогенеза организмов разных таксонов, причины 

аномалий в их развитии. 

- анализироватьбазовыми представлениями об основных закономерностях онтогенеза 

организмов разных таксономических групп, современных достижений; 

– проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в области 

биологии в жизненных ситуациях;  

- понимать социальную значимость и уметь прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, готов нести ответственность за свои решения; 

- иметь базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов;  

- использовать методы получения и работы с эмбриональными объектами. 

- творчески и конструктивно относиться к инновациям, быть готовым внедрять их в 

свою практику. 

 
The course provides asexual reproduction, vegetative reproduction. 

The purpose of the course: to acquaint undergraduates with the laws of reproduction and 

development of organisms as the fundamental basis of life processes. 

Content of the discipline: the Concept of sexual, asexual, vegetative reproduction. Natural 

vegetative reproduction, artificial vegetative reproduction. Reproduction by shoots, rhizomes, 

bulbs, tubers. The division of the Bush, propagating by suckers, layering, vaccines. Alternation of 

sexual and asexual reproduction. Sexual reproduction of seed plants. Sexual reproduction of 

gymnosperms and angiosperms. The flower, its morphological parts, the meaning of the flower 

parts, self-pollination, fertilization. Seeds and fruits. Ontogenesis and phylogenesis. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- To determine the biology of plant reproduction, especially the ontogenesis of organisms of 

different taxonomic groups. 

- To characterize the features of ontogenesis of organisms of different taxa, the causes of 

anomalies in their development. 

- analyze the basic concepts of the basic laws of ontogenesis of organisms of different 

taxonomic groups, modern achievements; 

– to demonstrate environmental awareness and use basic knowledge in the field of biology 

to real-life situations; 

- understand the social significance and be able to predict the consequences of their 

professional activities, ready to be responsible for their decisions; 

- have a basic understanding of the laws of reproduction and individual development of 

biological objects; 

- to use methods of obtaining and working with embryonic objects. 

- be creative and constructive about innovations, be ready to implement them in your 

practice. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, генетика, өсімдіктер систематикасы 



П ВКГУ 011-15 

Ботаника, генетика, систематика растений 

Botany, genetics, systematics of plants 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Даму биологиясы,көбею биологиясы, интродукция жəне сұрыптану 

Биология развития, биология размножения, интродукция и сортоизучение 

Developmental biology, reproductive biology, introduction and Cultivar Investigation 

 

 

Жануарлардың көбеюінің биологиясы 

Биология размножения животных 

Biology of reproduction of animals 

Курс омыртқасыз жануарлардың көбею биологиясын қарастырады.  

Пəннің мақсаты-магистранттарды организмдердің көбею жəне даму 

заңдылықтарымен өмірлік процестердің негізгі негізі ретінде таныстыру. 

Пəннің мазмұны: Пəн, қысқаша тарих, пəннің қазіргі бағыттары. Бір клеткалы жəне 

көп клеткалы жануарлардың эмбрионалдық даму кезеңдері, ұсақтау, гаструляциялау, осьтік 

органдарды салу тəсілдері мен типтері, жануарлардың жеке даму заңдылықтары. Көбею 

тəсілдері. Хорды жануарлардың көбею биологиясы. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

- жануарлардың көбею биологиясын, əртүрлі таксономиялық топтардың ағзаларының 

онтогенез ерекшеліктерін анықтау. 

- əртүрлі таксондар ағзаларының онтогенезінің ерекшеліктерін, олардың дамуындағы 

ауытқулардың себептерін сипаттау. 

- əртүрлі таксономиялық топтардың ағзаларының онтогенезінің негізгі заңдылықтары, 

көбею биологиясының қазіргі жетістіктері туралы негізгі түсініктерді дəлелдеу. 

- экологиялық сауаттылықты көрсету жəне өмірлік жағдайда биология саласында 

базалық білімді қолдану; 

- əлеуметтік маңыздылығын түсіну жəне өзінің кəсіби қызметінің салдарын болжай 

білу; 

- эмбрионалды объектілермен жұмыс істеу жəне алу əдістерін қолдану; 

- нақты (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) мақсаттар қою, нақты тұрақты практикалық 

нəтижелерге қол жеткізу; 

- ойлау іс-əрекетінің техникасы мен технологиясын, тиімді танымдық іздеу тəсілдерін 

меңгеру. 

 

Курс предусматривает биологию размножения беспозвоночных животных.  

Цель курса - ознакомить с закономерностями размножения и развития организмов как 

фундаментальной основой жизненных процессов. 

Содержание дисциплины: Предмет, краткая история, современные направления 

дисциплины. Этапы эмбрионального развития одноклеточных и многоклеточныъх 

животных, способы и типы дробления, гаструляции, закладки осевых органов, 

закономерности индивидуального развития животных. Способы размножения. Биология 

размножения хордовых животных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- определение биологии размножения животных, особенностей онтогенеза организма 

различных таксономических групп. 

- описание особенностей онтогенеза различных таксонов, причин отклонений в их 

развитии. 

- обосновать основные закономерности онтогенеза органов различных 

таксономических групп, Основные понятия о современных достижениях биологии 

размножения. 

- демонстрация экологической грамотности и применение базовых знаний в области 

биологии в жизненных ситуациях; 

- понимание социальной значимости и умение прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности; 

- применение методов получения и работы с эмбриональными объектами; 
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- постановка конкретных (краткосрочных, долгосрочных) целей, достижение 

конкретных устойчивых практических результатов; 

-владеть техникой и технологией мыслительной деятельности, способами 

эффективного познавательного поиска. 

 

 

 

The course provides for the biology of reproduction of invertebrates. 

The purpose ofthe course -to acquaint undergraduates with the laws of reproduction and 

development of organisms as the fundamental basis of life processes. 

Content of discipline: Subject, brief history, modern directions of discipline. Stages of 

embryonic development of unicellular and multicellular animals, methods and types of crushing, 

gastrulation, bookmarks axial organs, patterns of individual development of animals. Methods of 

reproduction. Biology of reproduction of chordal animals. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- - definition of biology of reproduction of animals, features of ontogenesis of an organism 

of various taxonomic groups. 

- description of peculiarities of ontogenesis of different taxa, causes of deviations in their 

development. 

- to substantiate the basic laws of ontogenesis of organs of different taxonomic groups, the 

Basic concepts of modern achievements of reproduction biology. 

- demonstration of environmental literacy and application of basic knowledge in the field of 

biology in life situations; 

- understanding of social significance and the ability to predict the consequences of their 

professional activities; 

- application of methods of obtaining and working with embryonic objects; 

- setting specific (short-term, long-term) goals, achieving specific sustainable practical 

results; 

- to possess the technique and technology of mental activity, methods of effective cognitive 

search. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы, эмбриология, цитология, 

гистология, генетика 

Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных, эмбриология, цитология, 

гистология, генетика 

Invertebrate zoology, vertebrate zoology, embryology, cytology, histology and genetics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология, протозоология 

Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология, протозоология 

Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, 

protozoology 

 

 

Өсімдіктердің салыстырмалы морфологиясы жəне эволюциялық дамуы 

Сравнительная морфология и эволюционное развитие растений 

Comparative morphology and evolution of plants 

 

Курс мақсаты: өсімдіктердің анатомиялық жəне морфологиялық құрылысының 

эволюциялық өзгеруінің негізгі кезеңдерін оқып үйрену. 

Пəннің мазмұны: Пəн өсімдіктердің анатомиялық жəне морфологиялық құрылымы 

бойынша жүйелі білімді қалыптастыруға бағытталған (вегетативтік мүшелер жапырағы мен 

сабақтары ретінде, Гүлдің құрылысы, генеративтік органдар, өсімдіктердің тозаңдану 

механизмі), эволюция бағыттары, төменгі жəне Жоғары өсімдіктердің құрылысындағы 

құрылымдық ерекшеліктері.  

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушылар: 
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- өсімдіктердің тіршілік əрекетінің негізгі сипаттамаларын, сыртқы жəне ішкі 

құрылымын, олардың онтогенетикалық жəне маусымдық өзгерістерін, көбею жəне 

қоныстандыру тəсілдерін, мекендеу жағдайларына тəуелділігін анықтауға; 

- өсімдік əлемінің алуан түрлілігі, олардың құрылысы, экология жəне эволюция 

ерекшеліктері туралы ғылыми түсініктерді дəлелдеуге;  

- өсімдіктер мен флораның интеграцияланған күрделі жүйесі ретіндегі өсімдік 

жамылғысы туралы ғылыми жəне антропогендік əсерлердің əсерінен динамикалық үрдістер 

туралы заманауи түсініктерді қалыптастыруға; 

- морфологиялық сипаттамаларды анықтауға, өсімдіктер мен олардың бөліктерін 

суреттеуге жəне коллекциялауға; 

- өсімдік қоғамдастықтарының геоботаникалық сипаттамасын жасауға; 

- табиғатта жəне зертханада бақылау жүргізуге; 

-зерттеулерде өсімдіктерді анықтау жəне өсімдіктерді анатомо-морфологиялық 

сипаттау əдістемесін қолдануға; 

- өсімдіктердің морфологиясы, экологиясы, көбеюі жəне географиялық таралу 

ерекшеліктері туралы базалық кешенді білімдерін қолдануға; 

- адамның табиғаттағы жəне шаруашылық қызметіндегі олардың рөлін түсінуге жəне 

дəлелдеуге; 

- өз бетінше ғылыми зерттеулерді жоспарлауға жəне жүргізуге; 

- ғылыми жəне кəсіби міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдану; 

- зертханалық жəне далалық зерттеулердің нəтижелерін талдауға жəне бағалауға; 

 

Цель курса: изучить основные этапы эволюционного преобразования анатомического 

и морфологического строения растений. 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на формирование системных 

знаний по анатомическому и морфологическому строению растений (вегетативных органов 

как лист и стебель, строение цветка, генеративные органы, механизм опыления растений), 

направления эволюции, структурные особенности в строении низших и высших растений.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся будет способен:  

- определять основные характеристики жизнедеятельности растений, внешнюю и 

внутреннюю структуру, их онтогенетические и сезонные изменения, способы размножения 

и расселения, зависимость от условий обитания; 

- доказывать научные представления о разнообразии растительного мира, их 

строении, экологии и особенностях эволюции; 

- сформировать современные представления о динамических процессах под влиянием 

научных и антропогенных воздействий о растительном покрытии как интегрированной 

сложной системы растений и флоры; 

- определять морфологические характеристики, описывать и коллекционировать 

растения и их части; 

- составление геоботанических характеристик растительных сообществ; 

- проводить контроль в природе и лаборатории; 

- применять в исследованиях методику определения растений и анатомо-

морфологического описания растений; 

- применять базовые комплексные знания о морфологии, экологии, особенности 

размножения и географического распространения растений; 

- понимать и доказывать роль человека в природе и хозяйственной деятельности; 

- самостоятельно планировать и проводить научные исследования; 

-применения информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать результаты лабораторных и полевых исследований; 

 

The purpose of discipline: to study the main stages of evolutionary transformation of 

anatomical and morphological structure of plants. 

Content of discipline: the Discipline is aimed at the formation of systemic knowledge on the 

anatomical and morphological structure of plants (vegetative organs such as leaf and stem, flower 

structure, generative organs, the mechanism of pollination of plants), the direction of evolution, 

structural features in the structure of lower and higher plants. 
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As a result of studying the discipline students will be able to: 

- to determine the main characteristics of plant life, external and internal structure, their 

ontogenetic and seasonal changes, methods of reproduction and settlement, dependence on habitat 

conditions; 

- to prove scientific ideas about the diversity of the plant world, their structure, ecology and 

features of evolution;  

- to form modern ideas about dynamic processes under the influence of scientific and 

anthropogenic influences on plant cover as an integrated complex system of plants and flora; 

- identify morphological characteristics, describe and collect plants and their parts ; ; 

- preparation of geobotanical characteristics of plant communities; 

- carry out control in nature and laboratory; 

- to apply in researches a technique of definition of plants and anatomical and morphological 

description of plants; 

- to apply basic complex knowledge about morphology, ecology, features of reproduction 

and geographical distribution of plants; 

- to understand and prove the role of man in nature and economic activity; 

- independently plan and conduct scientific research; 

- application of information technologies for solving scientific and professional problems; 

- analyze and evaluate the results of laboratory and field studies. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, клеткалық биология 

Анатомия и морфология растений, клеточная биология 

Anatomy and morphology of plants, cell biology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Өсімдіктер туралы қазіргі ілім, биосфера, қазіргі флора 

Study about current plants, Biosphere, Current flora 

 

 

Жануарлардың салыстырмалы морфологиясы жəне эволюциялық дамуы 

Сравнительная морфология и эволюционное развитие животных 

Comparative morphology and evolution of animals 

Курстың мақсаты - биосферадағы жəне адам өміріндегі жануарлардың морфологиясы, 

физиологиясы, экология жəне бөлу зерттеу. 

Пəннің мазмұны: Жануарлардың əр жүйелік топтарға жататын жануарлардың 

мүшелер құрылысы мен олардың жүйелерін салыстырмалы түрде қарайтын ғылым саласы. 

Мүшелер мен олардың жүйелерінің қызметін салыстырмалы түрде қарау тірі ағзалардың 

тіршілік ету ортасына бейімделуі мен əр топтың эволюциялық даму ерекшеліктерін 

қарастырады. Жануарлардың салыстырмалы анатомиясы мен морфологиясын органология, 

архитектоника жəне эволюциялық морфологиялық заңдылықтарының ұғымы бөлімдеріне 

бөледі.  

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушылар: 

- жануарлардың негізгі орган жүйелерінің құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктері, 

функциялары жүйесі ұйымдастыруға; 

- саралау жəне интеграция принциптері туралы жануарлар патшалығының бірлігі мен 

əртүрлілігі, биологиялық ұйымдастыру деңгейлерін сараптауға; 

- таксономия əдістемесіне сүйене отырып, жануарлардың сирек кездесетін жəне 

жойылып кету қаупі төнген түрлерін жəне топтарын анықтауға; 

- жануарлардың эволюциясы жəне морфо-физиологиялық ерекшеліктерін қарастыруға; 

- ғылыми жəне практикалық мəселелерді шешуде білімдерін қолдануға.  

 

Цель курса - изучение особенности морфологии, физиологии, экологии и 

распространения  животных в биосфере и в жизни человека. 

Содержание дисциплины: Сравнительная анатомия и морфология животных, наука, 

изучающая закономерности строения и развития органов и их систем путём сопоставления 

у животных разных систематических групп. Сравнение строения органов в связи с их 

функциями даёт возможность понять приспособления к условиям существования животных 

организмов как целостных систем, а также происхождение и пути эволюции различных 
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групп животных. Сравнительная анатомия и морфология животных разделяют на 

органологию, архитектонику и учение о морфологических закономерностях эволюции. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся: 

- организовывать систему функций, особенности функционирования и структуры 

основных систем органов животных; 

- анализировать уровни биологической организации, разнообразия и единства царства 

животных о принципах ранжирования и интеграции; 

- на определение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и групп 

животных, исходя из методики таксономии; 

- рассматривать морфо-физиологические особенности и эволюцию животных; 

- применять знания в решении научных и практических задач. 

 

Purposeof the course - is studying of feature of morphology, physiology, ecology and 

distribution of animals in the biosphere and in human life. 

Content of discipline: Comparative anatomy and morphology of animals, the science that 

studies the structure and development of organs and their systems by comparing animals of 

different taxonomic groups. Comparison of the structure of entities in relation to their functions 

makes it possible to understand adaptation to the conditions of existence of living organisms as 

integrated systems, as well as the origin and evolution of different groups of animals. Comparative 

anatomy and morphology of animals divided into organology, and architecture of the doctrine of 

the morphological patterns of evolution.  

As a result of studying the discipline students: 

- to organize system of functions, features of functioning and structure of the main systems 

of organs of animals; 

- analyze the levels of biological organization, diversity and unity of the animal Kingdom on 

the principles of ranking and integration; 

- on the definition of rare and endangered species and groups of animals, based on the 

methodology of taxonomy; 

- to consider the morpho-physiological characteristics and evolution of animals; 

- apply knowledge in solving scientific and practical problems. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Экология, омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы 

Экология, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 

Ecology, invertebrate zoology, vertebrate zoology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Жануарлар экологиясы, жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, 

эволюциялық биология, протозоология 

Экология животных, сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная 

биология, протозоология. 

Animal ecology, comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, 

protozoology 

 

 

 

 
 


