




 

 

7М05101– Биология 

7М05101– Биология 

7М05101– Biology 

 

№ 

Пəндеркод

ы 

Коддисцип

лин 

Codes of 

disciplines 

Элективтіпəндератауы 

Наименованиедисциплин 

Names of disciplines 

Кредиттер 

саны 

Кол-во 

кредитов 

Numberof

credits 

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

«Зоология», «Ботаника жəне өсімдіктердің биотехнологиясы» білім беру 

траекториялары бойынша базалық пəндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: 

«Зоология», «Ботаника и биотехнология растений» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Zoology», «Botany and biotechnology plant» 

1 

DKz-1201 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 
5 

SKYa-1201 

Казіргі қазақ тілі  

Современный казахский язык 

Contemporary Kazakh language 

2 

BMOOS - 

1202 

Биоиндикациялық əдістер жəне қоршаған ортаны қорғау 

Биоиндикационные методы и охрана окружающей среды 

Bioindicationmethodsandenvironmentalprotection 
5 

OSSBR -

1202 

Қоршаған ортаны қорғау жəне биоалуантүрлілікті сақтау 

Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия  

Environmentprotectionandbiodiversitypreservation 

3 

BRK-2203 

Қазақстанның биологиялық ресурстары 

Биологические ресурсы Казахстана 

Biological resources of Kazakhstan 
5 

RMVK - 

2203 

Шығыс Қазақстанның өсімдіктер əлемі  

Растительный мир Восточного Казахстана  

Flora of East Kazakhstan  

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 35 кредитов/ кредит/ credit 

«Зоология», «Ботаника жəне өсімдіктердің биотехнологиясы» білім беру 

траекториялары бойынша кəсіптік пəндері 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: зоология, ботаника и 

биотехнология растений 

Main disciplines for educational trajectories: Zoology, Botany and plant biotechnology 

4 

BGMS-1304 

Селекциядағы биотехнологиялық жəне генетикалық əдістер  

Биотехнологиеские и генетические методы в селекции 

Biotechnology and genetic methods in selection 
5 

MBBR-1304 

Молекулалық биология жəне өсімдіктер биотехнологиясы  

Молекулярная биология и биотехнология растений 

Molecular biology and plant biotechnology 

5 Imm-1305 

Иммунология  

Иммунология 

Immunology 

5 



I-1305 

Иммуногенетика 

Иммуногенетика 

Immunegenetics 

6 

CUZh-1306 

Жануарлар туралы қазіргі ілім 

Современное учение о животных 

Themodernanimalstudy 
5 

SOR-1306 

Өсімдіктер туралы қазіргі ілім 

Современное учение о растительностии 

The modern theory of vegetation 

7 

Bgc-2307 

Биогеоценология  

Биогеоценология 

Biogeocenology 
5 

PhS -2307 

Фитосоциология 

Фитосоциология 

Phytosociology 

8 

BRZh-2308 

Жануарлардың көбеюінің биологиясы 

Биология размножения животных 

Biology of reproduction of animals 
5 

IMB-2308 

Биология тарихы мен əдістемесі 

История и методология биологии 

History and Methodology of Biology 

9 

EOM-2309 

Органикалық əлемнің эволюциясы  

Эволюция органического мира   

The evolution of the organic world 
5 

ТВ-2309 

Теориялық биология 

Теоретическая биология 

TheoreticalBiology 

10 

MPIEZh-

2310 

Жануарлар экологиясы бойынша далалық зерттеу əдістемесі  

Методика полевых исследований по экологии животных 

Methods of field research on the ecology of animals 
5 

MBI-2310 

Ботаникалық зерттеулер əдістемесі  

Методика ботанических исследований 

Botanicalresearchmethodology 

 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

Курстың мақсаты –магистранттардың іскерлік қарым-қатынасын дамыту; іс қағаздарын жазу 

негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу, сондай-ақ тіл үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кəсіби терминдерді 

орнымен дұрыс жəне сауатты пайдалана білуі, өз ойы мен пікірлерін дəлелдей білумен қатар 

рефераттарға дəйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама жасауға дағдыландыру. 

Пəннің мазмұны: грамматика, морфология, синтаксис.Сөйлем құрылысы. Сөйлем түрлері. 

Құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем. Етістіктің шақтары. Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық 

жəне шартты райлары. Есімше. Көсемше. 

"Іскерлік қазақ тілі" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

1) құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық 

нормаларды білуге; 

2) меңгерген материалды өмірде жəне кəсіби əрекетінде қолдана алуға; 

3) құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары талаптарына сай 

толтыруда кəсіби терминдерді дұрыс қолдану дағыдыларын білуге; 

4) барлық сөйлеу əрекеті түрлерінің дағдыларын жақсартуға (жазу, сөйлеу, тыңдау жəне оқу);  

5) мемлекеттік  тілде кəсіби қарым-қатынас мəселелерін шешуге.   

 

Целькурса - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению на 

государственном языке, ознакомить с образцами оформления документов; научить вести 



делопроизводство на государственном языке. 

Содержание дисциплины: грамматика, морфология, синтаксис. Структура 

казахскихпредложений. 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 обучения дисциплины «Деловой казахский язык» обучающийся будет: 

 понимать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового казахского 

языка;  

2) использовать изученный материал в жизни и профессиональной деятельности; 

3) принимать правильного использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с государственными стандартами, а также стилями 

написания и функциям. 

4) совершенствовать навыки во всех видах речевой деятельности (письмо, говорение, 

аудирование и чтение)  

5) решать задачина государственном языке для профессиональной коммуникации. 

 

The purpose of the course - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; 

business communication in the official language, familiarize with samples of paperwork; learn to keep 

records in the state language. 

Content of discipline: grammar, morphology, syntax. The structure of the Kazakh proposals. The 

types of sentences. Types of subordinate clauses. The times of all groups. Modalverbs. Passive voice. 

Transfer the passive construction in their native language. Subjunctive mood. Sacramentmomentum. 

Infinitive constructions. 

As a result of the discipline "Business Kazakh language" the student will: 

1) understand lexical, grammatical, stylistic, orthographic norms of the business Kazakh language;  

2) to use the studied material in life and professional activity; 

3) accept the correct use of professional terms when completing documents in accordance with state 

standards as well as writing styles and functions. 

4) improve skills in all types of speech activities (writing, speaking, listening and reading)  

5) solve problems in the state language for professional communication. 

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 

 

 

Казіргі қазақ тілі  

Современный казахский язык 

Contemporary Kazakh language 

Курстың мақсаты - оқытудың нақты жағдайларынан туындайтын оқу-тəрбиелік міндеттерді кəсіби 

тұрғыдан шешу үшін тілдің грамматикалық жүйесі жайында жүйелі білім беру. Бұл курс тіл 

білімінің əр саласын қамти отырып, магистранттарға қазақ тілінің лексикалық қоры мен құрамы, 

дыбыс жүйесі, грамматикалық құрылысы бойынша теориялық, практикалық мəселелерін 

түсіндіруді көздейді. 

Пəннің мазмұны: Фонетика пəні жəне оның зерттеу нысаны. Дыбыстардың түрлері жəне 

дыбыстар тіркесі. Буын, бунақ, екпін. Үндестік заңы. Қазақ графикасы мен орфографиясының 

дамуы. Лексикология пəні, зерттеу нысаны. Қазақ тілінің сөздік құрамы жəне негізгі сөздік қоры. 

Ұғым жəне сөз мағынасы. Семасиология. Фразеология. Лексикография. Лексикалық құбылыстар. 

Грамматика жəне оның салалары. Сөзжасам. Сөздердің морфологиялық құрылымы. Сөз таптары 

жəне олардың морфологиялық құрылымы. Зат есім. Сын есім. Сан есім. Есімдік. Етістік. Үстеу. 

Еліктеу сөздер. Шылау. Одағай. Модаль сөздер. Синтаксис пəнінің зерттеу нысаны, мазмұны. Сөз 

тіркесі синтаксисі. Жай сөйлем синтаксисі. Құрмалас сөйлем синтаксисі. Мəтін синтаксисі. 



"Қазіргі қазақ тілі" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

 сөз мағынасын жəне олардың түрлерін ажырата білуді үйренуге;  

 негізгі зерттеу əдістерін қолдана отырып биоалуантүрлілікті  зерттеуді жоспарлай алу жəне 

өткізуге;  

 қазіргі қазақ тілі пəнін болашақ мұғалімдердің кəсіби білімі жүйесінде пайдалануды іске асыруға; 

 сөз тіркесін, сөйлем мүшелерін, сөйлем түрлерін, олардың синтаксистік қызметін талдай білуге; 

 қазіргі қазақ тілі пəнінің басқа ғылым салаларымен байланысын зерттеуге. 

 

Цель курса-дать системные знания о грамматической системе языка для профессионального 

решения учебно-воспитательных задач, вытекающих из конкретных условий обучения. Данный 

курс предполагает изучение теоретических и практических проблем лексического фонда и состава 

казахского языка, звуковой системы, грамматического строя. 

Содержание дисциплины: предмет фонетики и ее объект исследования. Виды звуков и 

сочетания звуков. Звуки, звуки, ударения. Закон гармонии. Развитие казахской графики и 

орфографии. Предмет лексикологии, объект исследования. Словарный состав казахского языка и 

основная словарная база. Понятие и смысл слова. Семасиология. Фразеология. Лексикография. 

Лексические явления. Грамматика и ее сферы. Словообразование. Морфологическая структура 

слов. Морфологическая структура слов и их морфологическая структура. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения. Глагол. Добавить. Имитационные слова. 3. 

подметание. Союз. Модальные слова. Объект исследования, содержание предмета Синтаксис. 

Синтаксис словосочетания. Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного предложения. 

Синтаксис текста. 

В результате изучения дисциплины "современный казахский язык" обучающийся: 

1) различать смысл слов и их виды;  

2) планировать и проводить исследования биоразнообразия с использованием основных 

методов исследования;  

3) использовать современный казахский язык в системе профессионального образования 

будущих учителей; 

4) анализировать словосочетания, члены предложений, их синтаксическую деятельность? 

виды предложений; 

5) анализировать взаимосвязи предмета современного казахского языка с другими отраслями 

науки. 

 

The purpose of the course-to give a systematic knowledge of the grammatical system of the 

language for professional solutions of educational tasks arising from specific learning conditions. This 

course involves the study of theoretical and practical problems of the lexical Fund and the composition of 

the Kazakh language, sound system, grammatical system. 

Content of discipline: the subject of phonetics and its object of study. Types of sounds and 

combinations of sounds. Sounds, sounds, accents. Law of harmony. Development of Kazakh graphics and 

spelling. The subject of lexicology, the object of study. The vocabulary of the Kazakh language and the 

main vocabulary base. The concept and meaning of the word. Semasiology. Phraseology. Lexicography. 

Lexical phenomena. Grammar and its spheres. Word-formation. Morphological structure of words. 

Morphological structure of words and their morphological structure. The noun. The adjective. The name 

of the numeral. Pronouns. Verb. Add. Simulation of the word. 3. sweeping. Union. Modal words. The 

object of study, the content of the subject Syntax. The syntax of the phrase. The syntax of a simple 

sentence. The syntax of complex sentences. The syntax of the text. 

As a result of studying the discipline "Modern Kazakh language" student: 

1) learn to distinguish the meaning of the word and their types;  

2) plan and conduct biodiversity research using basic research methods;  

3) implementation of the use of modern Kazakh language in the system of professional education of 

future teachers; 

4) the ability to analyze the phrase, sentence organs, types of sentences, their syntactic activity; 

5) the study of the relationship of the subject of the modern Kazakh language with other branches of 

science. 

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 

 

 

Биоиндикациялық əдістер жəне қоршаған ортаны қорғау  

Биоиндикационные методы и охрана окружающей среды  

Bioindication methods and environmental protection 

 

Курстың мақсаты - қоршаған ортаның ластану деңгейін жəне тірі ағзаларға əсерін бағалау 

үшін биоиндикацияның түрлі əдістері туралы білімді меңгеру. 

Пəннің мазмұны: Кіріспе. Биоиндикация негіздері. «Биоиндикация» пəні, мақсаты жəне 

міндеттері. Биоиндикацияның экологиялық негіздері. Тірі материяның ұйымдастырылуының 

əртүрлі деңгейлеріндегі биоиндикациялау заңдылықтары. Биоиндикация заңдылықтарын 

қолданудың негізгі принциптері. Биоиндикация əдістері. Ішкі суқоймалырын ластануын 

биоиндикация əдістерімен зерттеу. Антропогендік стрессорларға байланысты биохимиялық жəне 

физиологиялық реакциялар. Антропогендік факторлардың əсерінен организмдердің 

морфологиялық, мінез-құлықтық, биоырғақтық көрсеткіштерінің нормадан ауытқуы. 

Антропогендік стрессорлардың əсерінен болатын хорологиялық жəне популяциялық-динамикалық 

өзгерістер. Антропогендік факторлардың биогеоценоздардың динамикасына əсері. 

Биоиндикацияның қолдану салалары. Биоиндикацияның қоршаған ортаның күйін бақылауда 

қолданылуы. Биоиндикация əдістерінің ауыл шаруашылығында жəне орман шаруашылығында 

қолданылуы. Табиғатты қорғау мақсатындағы биоиндикация. Қоршаған ортаны ластаушы заттарды 

анықтауға жəне олардың мутагендік қасиеттерін бағалауға арналған негізгі тест-жүйелер. 

"Биоиндикациялық əдістер жəне қоршаған ортаны қорғау" пəнін оқыту нəтижесінде білім 

алушы: 

 биоиндикацияның экологиялық негіздерін меңгеруге; 

2) тірі материяның ұйымдастырылуының əр түрлі деңгейлерінде биологиялық индикацияның 

заңдылықтарын оқып-үйренуге; 

3) биоиндикацияның қолданудың негізгі принциптерін қолдануға; 

4) биоиндикцияның негізгі əдістерін қолдануға; 

5) биоиндикация əдістерінің ауыл шаруашылығындағы жəне орман шаруашылығындағы 

маңызын сараптауға. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на овладение знаниями о различных методах 

биоиндикации для оценки уровня загрязнения окружающей среды и воздействия на живые 

организмы. 

Содержание дисциплины: Введение. Основы биоиндикации. Предмет, цель и задачи» 

Биоиндикация". Экологические основы биоиндикации. Закономерности биоиндикации на 

различных уровнях организации живой материи. Основные принципы применения 

закономерностей биоиндикации. Методы биоиндикации. Исследование загрязнения внутреннего 

водоема методами биоиндикации. Биохимические и физиологические реакции, связанные с 

антропогенными стрессорами. Отклонение от нормы морфологических, поведенческих, 

биоразнообразных показателей организмов от воздействия антропогенных факторов. 

Хорологические и популяционно-динамические изменения под влиянием антропогенных 

стрессоров. Влияние антропогенных факторов на динамику биогеоценозов. Область применения 

биоиндикации. Использование биоиндикации при контроле состояния окружающей среды. 

Применение методов биоиндикации в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Биоиндикация 

природоохранного назначения. Основные тест-системы для определения загрязняющих веществ в 

окружающую среду и оценки их мутагенных свойств. 

Обучающийся в результате изучения дисциплины "Биоиндикационные методы и охрана 

окружающей среды" : 

1) освоить экологические основы биоиндикации; 

2) анализировать закономерности биологической индикации на различных уровнях 



организации живой материи; 

3) использовать основные принципы биоиндикации; 

4) применять основные методы биоиндикции; 

5) анализировать значимость методов биоиндикации в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве. 

 

The purpose of the course is to acquire knowledge of various methods of bioindication to assess the 

level of environmental pollution and impact on living organisms. 

Content of discipline: introduction. Basics of bioindication. Subject, purpose and objectives" 

Bioindication". Ecological bases of bioindication. Regularities of bioindication at different levels of 

organization of living matter. Basic principles on the use patterns of bioindication. Methods of 

bioindication. Investigation of inland water pollution by bioindication methods. Biochemical and 

physiological reactions associated with anthropogenic stressors. Deviation from the norm of 

morphological, behavioral, biodiversity indicators of organisms from the impact of anthropogenic factors. 

Chorological and population-dynamic changes under the influence of anthropogenic stressors. Influence of 

anthropogenic factors on the dynamics of biogeocenoses. The scope of application of bioindication. The 

use of bioindication methods for monitoring the state of the environment. Application of bioindication 

methods in agriculture and forestry. Bioindication of environmental purpose. The main test system for the 

determination of pollutants in the environment and evaluation of their mutagenic properties. 

As a result of studying the discipline "Bioindication methods and environmental protection" student: 

1) development of ecological bases of bioindication; 

2) study of biological indication regularities at different levels of living matter organization; 

3) application of the basic principles of bioindication application; 

4) application of basic bioindication methods; 

5) analysis of the importance of bioindication methods in agriculture and forestry. 

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 

 

 

Қоршаған ортаны қорғау жəне биоалуантүрлілікті сақтау  

Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия 

Environment protection and biodiversity preservation 

 

Курстың мақсаты – білім алушыларды биоалуантүрлілікке тигізілген зияндылықты ескере 

отырып тек қана біздің елімізде ғана емес, шекаралас мемлекет (юрисдикция сферасы) – 

Конвенция бағытында биоресурстарды алу жəне бақылау əдістерімен; генетикалық қорларды жəне 

биотехнологияларды қолдану тəртібімен таныстыруға бағытталған.  

Пəннің мазмұны: Экожүйелердің тұрақтылығы жəне динамикалығы. Экожүйелердің  

тұрақтылығын зерттеу жəне биологиялық алуантүрлілікті сақтаудағы мониторинг зерттеулерін 

жүргізу принциптері. Биологиялық алуантүрлілікті тиімді пайдалану жөніндегі ұлттық стратегия. 

Қорғау аймақтары жəне биоалуантүрлілік. Биологиялық алуантүрлілік жөніндегі конвенция. 

Сонымен қатар магистранттарды Биоалуантүрлілікті қорғаудың жалпы стратегиясына 

Қазақстанның қосқан үлесімен таныстыру. 

"Қоршаған ортаны қорғау жəне биоалуантүрлілікті сақтау" пəнін оқыту нəтижесінде білім 

алушы: 

 практикалық жəне ғылыми биоалуантүрлілікті сақтаудың ұғымдық аппараты; биолауантүрлілікті 

қорғау мен сақтау бағытындағы зерттеулерді ғылыми ұйымдастыру мен өткізуге;  

 негізгі зерттеу əдістерін қолдана отырып биоалуантүрлілікті  зерттеуді жоспарлай алу жəне 

өткізуге;  

 биоалуантүрлілік зерттеулерді жүргізуге; 

 табиғи ресурстардың негіздерін білу, тұрақты даму, қоршаған ортаға əсерді бағалау жəне қоршаған 



ортаны қорғауға; 

 тəжірибеде теориялық білімді пайдалану мүмкіндіктерін арттыруға. 

 

            Цель курса - 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.  

Содержание дисциплины:Устойчивость и динамичность экосистем. Изучение устойчивости 

экосистем и принципы проведения мониторинговых исследований по сохранению биологического 

разнообразия. Национальная стратегия по эффективному использованию биологического 

разнообразия. Охранные зоны и биоразнообразие. Биологическое разнообразие конвенция по. 

Также ознакомить магистрантов с вкладом Казахстана в общую стратегию защиты 

биоразнообразия. 

Обучающийся в результате изучения дисциплины " Охрана окружающей среды и 

сохранение биоразнообразия": 

1) понимать работу понятийного аппарата сохранения практического и научного 

биоразнообразия, научную организацию в области охраны и сохранения биоразнообразия;  

2) планировать исследования по биоразнообразию с использованием основных методов 

исследования;  

3) осуществлять исследования по биоразнообразию; 

4) знать основыустойчивого развития, дать оценкувоздействия на окружающую среду. 

5) демонстрировать теоретические знания на практике. 

 

The purposeof the course: to familiarize undergraduates with the methods of control to seize 

biological resources with the possibility of damage to biodiversity, not only within their own country, but 

also the neighboring states (the jurisdiction) - Parties of the Convention; with the rules of the use of 

genetic resources and biotechnology.  

Content of the discipline: Stability and dynamism of ecosystems. The study of the stability of 

ecosystems and the principles of conducting monitoring studies for the conservation of biological 

diversity. National strategy for the effective use of biological diversity. Protected areas and biodiversity. 

The biological diversity Convention. Also to acquaint undergraduates with the contribution of Kazakhstan 

to the overall strategy of biodiversity protection. 

 As a result of studying the discipline "Environment protection and biodiversity preservation" 

student: 

1) conceptual apparatus of practical and scientific biodiversity conservation; scientific organization 

and research in the field of biodiversity conservation;  

2) plan and conduct biodiversity research using basic research methods;  

3) conducting biodiversity research; 

4) basic knowledge of natural resources, sustainable development, environmental impact assessment 

and environmental protection; 

5) increasing the possibility of using 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 

 

 

Қазақстанның биологиялық ресурстары 

Биологические ресурсы Казахстана 

Biological resources of Кazakhstan 
Курстың мақсаты: биологиялық ресурстарды, өсімдік ресурстарының классификациясын, 

шикізатты өсімдіктердің негізгі топтарын, жануарлар əлемінің ресурстарын, Қазақстанның 

биологиялық ресурстарын зерттеуге бағытталған.  



Пəннің мазмұны: өсімдіктер əлемінің ресурстары. Ботаникалық ресурстану өзектілігі 

ботаниканың құрамдас бөлігі ретінде. Ресурстық əдістер (дəрілік өсімдіктердің қорын анықта 

əдісі). Қолданбалы жəне теориялық əдістер. 

"Қазақстанның биологиялық ресурстары" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

1) теориялық жəне қолданбалы ресурстық əдістерін, Қазақстанды ресурстық 

аудандастыруды, популяцияның өмір сүруінің негізгі критерияларын;  

2)  жоғалып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды анықтауды жəне биоалуан түрлілікті 

сақтау жолдарын;  

3) қоршаған ортамен табиғат арасындағы байланыстың құзіреттілігін білуге; 

4) əр түрлі биология жəне экология сипаттамаларын зерттеуге;  

5) азық-түлік тізбегінде жануарлардың рөлін түсінуге. 

 

Цель курса: дисциплина направлена на изучение биологических ресурсов, классификации 

растительных ресурсов, основных групп растений сырья, ресурсов животного мира, 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 "Биологические ресурсы Казахстана" обучающийся: 

1) знать теоретические и прикладные ресурсные методы, ресурсное районирование 

Казахстана, основные критерии существования популяции; 

2) выявлять исчезающие виды растений и животных, предполагать пути сохранения 

биоразнообразия;  

3) анализировать взаимосвязи между окружающей средой и природой; 

4) исследовать различные биологические и экологические характеристики;  

5) понимать роль животных в пищевой цепочке. 

 

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

main groups of plants raw materials, animal resources, biological resources of Kazakhstan.  

Content of the discipline: 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 "Biological resources of Kazakhstan" student: 

1) theoretical and applied resource methods, resource zoning of Kazakhstan, the main criteria for 

the existence of the population; 

2) Identification of endangered plants and animals and ways to conserve biodiversity;  

3) know the competence relationship between the environment and nature; 

4) study of various biological and ecological characteristics;  

5) understanding the role of animals in the food chain. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, латын тілі, Қазақстан тарихы, 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,history of Kazakhstan,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  

Растительный мир Восточного Казахстана  

Flora of East Kazakhstan 



Курстың мақсаты - биологиялық ресурстарды, өсімдік  ресурстарының классификациясын, 

шикізатты өсімдіктердің негізгі топтарын, жануарлар əлемінің ресурстарын, Шығыс Қазақстанның 

биологиялық ресурстарын зерттеуді оқытуды қарастырады.  

Пəннің мазмұны: өсімдіктер əлемінің ресурстары. Ботаникалық ресурстану өзектілігі 

ботаниканың құрамдас бөлігі ретінде. Ресурстық əдістер (дəрілік өсімдіктердің қорын анықта 

əдісі). Қолданбалы жəне теориялық əдістер. 

"Шығыс Қазақстанның өсімдіктер əлемі" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

1) теориялық жəне қолданбалы ресурстық əдістерін, Қазақстанды ресурстық 

аудандастыруды, популяцияның өмір сүруінің негізгі критерияларын;  

2)  жоғалып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды анықтауды жəне биоалуан түрлілікті 

сақтау жолдарын;  

3) қоршаған ортамен табиғат арасындағы байланыстың құзіреттілігін білуге; 

4) əр түрлі биология жəне экология сипаттамаларын зерттеуге;  

5) азық-түлік тізбегінде жануарлардың рөлін түсінуге. 

 

Цель курса-изучение биологических ресурсов, классификации растительных ресурсов, 

основных групп растительности сырья, ресурсов животного мира, биологических ресурсов 

Восточного 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 "Растительный мир Восточного Казахстана" 

обучающийся: 

1) применять теоретические и прикладные ресурсные методы, осуществлять ресурсное 

районирование Казахстана;  

2) выявлять исчезающие виды растений и животных, предполагать пути сохранения 

биоразнообразия;  

3)  анализировать взаимосвязи между окружающей средой и природой; 

4) исследовать различные биологические и экологические характеристики; 

5) понимать роль животных в пищевой цепочке. 

 

The purpose of the course-the study of biological resources, classification of plant resources, the 

main groups of vegetation raw materials, wildlife resources, biological resources of East Kazakhstan.  

Сontent of discipline: 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 "Flora of East Kazakhstan" student: 

1) theoretical and applied resource methods, resource zoning of Kazakhstan, the main criteria for 

the existence of the population; ;  

2) Identification of endangered plants and animals and ways to conserve biodiversity;;  

3) know the competence relationship between the environment and nature;; 

4) study of various biological and ecological characteristics;  

5) understanding the role of animals in the food chain. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биологияға кіріспе, латын тілі, Қазақстан тарихы, 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,history of Kazakhstan,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 

 



 

Селекциядағы биотехнологиялық жəне генетикалық əдістер 

Биотехнология и генетические методы в селекции  

Biotechnology and genetic methods in selection 

Курстың мақсаты: селекцияда қолданылатын негізгі биотехнологиялық жəне генетикалық 

əдістерімен танысу. 

          Пəннің мазмұны: жануарлар тұқымдарын, өсімдіктер сұрыптарын жасаудағы жаңа 

жолдарын. Еркек жыныстық цитоплазмалық стерильдік құбылысын, тозаңдану үрдісн. 

Триплоидтілікпен хромосом жиынтықтарының ұлғаю процестерін басқару. Химиялық 

мутагендерді, ультракүлгін сəулелерді, ионизациялаушы радиацияны қолдану. Мутациялар. 

Протапластарды бөліп алу, оларды қолдан өсіру жəне олардың регенерациясын қарастырады. 

"Селекциядағы биотехнологиялық жəне генетикалық əдістер" пəнін оқыту нəтижесінде білім 

алушы: 

1) селекцияда қолданылатын биотехнология мен генетиканың негізгі əдістерін, 

биообъектілерін жəне олармен жұмыс істеу тəсілдерін өз тəжірибесінде қолдануға;  

2) биотехнологиялық үдерістін негізгі принциптерін, тиімділігін бағалау əдістерін, 

биотехнологиялық үдерістің сызбанұсқасын жасауға;   

3) микроағзалардың өсу кинетикасының заңдылықтарын, метаболизм нəтижесінде түзілетін 

заттарды анықтауға;   

4) энзимология негіздерін, иммобилизация əдістерін оқып-үйренуге;  

5) селекциялық үрдіс үшін биотехнологиялық жəне генетикалық əдістерді тандап алуды, 

үрдістің технологиялық тиімділігін бағалауға; 

6) зертханалық құрал-жабдықтарды тандап алуға;   

7) негізгі объектілермен жұмыс істеуге;  

8) селекциялық процестін биотехнологиялық əдістерін қолдануға; 

 

Цель курса: ознакомление с основными биотехнологическими и генетическими методами, 

применяемыми в селекции. 

Содержание дисциплины: новые пути создания пород животных, сортов растений. Мужской 

половой цитоплазматический стерильный процесс, процесс распыления. Управление процессами 

увеличения хромосомных наборов триплоидностью. Применение химических мутагенов, 

ультрафиолетовых лучей, ионизационной радиации. Мутации. Предусматривает выделение 

протапластов, их искусственное разведение и их регенерацию.  

В результате изучения дисциплины "Биотехнологические и генетические методы в 

селекции" обучающийся:  

1) применять в практике основные методы биотехнологии и генетики, используемых в 

селекции, и знать способы работы с ними;  

2) разработка основных принципов, методов оценки эффективности биотехнологического 

процесса, схем биотехнологического процесса;   

3) определение закономерностей кинетики роста микроорганизмов, веществ, образующихся 

в результате метаболизма;   

4) знать основы энзимологии, методы иммобилизации;  

5) подбирать биотехнологические и генетические методы для селекционного процесса, 

оценивать технологическую эффективность процесса; 

6) выбор лабораторного оборудования;   

7) работать с основными объектами;  

8) примененять биотехнологические методы селекционного процесса; 

 

The purpose of the course: introduction to the main biotechnological and genetic methods used in 

breeding. 

Content of discipline: new ways to create animal breeds, plant varieties. Male sexual cytoplasmic 

sterile process, sputtering process. Control of processes of increase of chromosomal sets by triploidy. The 

use of chemical mutagens, ultraviolet rays, ionization radiation. Mutations. Provides for the allocation of 

protoplasts, their artificial breeding and their regeneration. 

As a result of studying the discipline "Biotechnological and genetic methods in selection" student:  

1) application in the practice of the basic methods, biological objects of biotechnology and genetics 

used in breeding, and ways of working with them;  



2) development of basic principles, methods for evaluating the effectiveness of the biotechnological 

process, the scheme of the biotechnological process;   

3) determination of laws of growth kinetics of microorganisms, substances formed as a result of 

metabolism;   

4) studying the basics of Enzymology, methods of immobilization;  

5) Selection of biotechnological and genetic methods for selection process, evaluation of 

technological efficiency of the process; 

6) selection of laboratory equipment;   

7) work with main objects;  

8) application of biotechnological methods of selection process; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Биология, жалпы селекция, генетика, биотехнология 

Биология, общая селекция, генетика, биотехнология 

Biology, general selection, genetics, biotechnology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Селекцияның генетикалық тəсілдері 

Генетические методы селекции 

Genetic breeding techniques 

 

 

Молекулалық биология жəне өсімдіктер биотехнологиясы  

Молекулярная биология и биотехнология растений 

Molecular biology and plant biotechnology 

      Курстың мақсаты - өсімдіктер биотехнологиясы студенттердің өсімдік шаруашылығы мен ауыл 

шаруашылығының практикалық міндеттерін шешу үшін қазіргі биология жетістіктерін пайдалану 

қажеттілігі, мүмкіндіктері жəне перспективалары туралы білімдерін қалыптастыру. 

         "Молекулалық биология жəне өсімдіктер биотехнологиясы" пəнін оқу нəтижесінде білім 

алушы: 

        1) биотехнологияның қазіргі заманғы бағыттары, қолдану қағидаттары мен салалары, 

өсімдіктер биотехнологиясы бағыттарын дамытуға байланысты биоқауіпсіздік проблемалары 

туралы анықтама алуға; 

        2) in vitro өсімдіктерінің өсуі мен дамуының сигналдық реттелуіндегі фитогормондардың рөлі 

жəне in vitro эксперименталды жағдайларында өсімдік клеткасының тотипотенттілігін жүзеге 

асыру үшін фитогормондарды қолдану ерекшеліктері анықтауға; 

       3) биотехнологияның міндеттерін шешу үшін пайдаланылатын оқшауланған ағзаларды, 

тіндерді жəне өсімдіктер жасушаларын өсірудің қазіргі заманғы əдістері: микроклондау жəне 

сауықтырылған коммерциялық құнды өсімдіктерді алу əдістері, клеткалық селекция əдістері: 

клеткалық, хромосомдық жəне гендік инженерия əдістері туралы теориялық түсінік жасауға; 

      4) өсімдіктер-экономикалық маңызды заттардың биопродуценттері мен жолдары туралы 

түсінік:  биотехнологиялық процестерде осындай заттарды алудың тиімділігін арттыру; өсімдік 

шаруашылығы мен ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру мақсатында мəдени өсімдіктердің 

генетикалық əртүрлілігін арттыру жəне сорттар жасауды жеделдету үшін биотехнологияның рөлін 

анықтауға. 

 

 Цель курса - биотехнологии растений необходим для приобретения обучающимся знаний о 

необходимости, возможности и перспективах использования достижений современной биологии 

для решения практических задач растениеводства и сельского хозяйства.    

В результате изучения дисциплины "Молекулярная биология и биотехнология растений» 

обучающийся: 

        1) осмыслять проблемы биобезопасности, связанных с развитием современных направлений 

биотехнологии, принципов и областей применения, биотехнологий растений; 

         2) определять роль фитогормонов в сигнальной регуляции роста и развития растений in vitro и 

особенности применения фитогормонов для осуществления тотипотентности растительной клетки 

в экспериментальных условиях in vitro; 

        3) применять современные методы выращивания изолированных органов, тканей и клеток 

растений, используемых для решения задач биотехнологии: микроклинирование и методы 

извлечения коммерчески ценных растений, методы клеточной селекции: теоретические знания о 



методах клеточной, хромосомной и генной инженерии.; 

         4) иметь понятие о биопродуцентах и путях растений-экономически важных веществ: 

повышение эффективности получения таких веществ в биотехнологических процессах; 

определение роли биотехнологии для повышения генетического разнообразия культурных 

растений и ускорения создания сортов с целью повышения эффективности растениеводства и 

сельского хозяйства. 

 

The purpose of the course-plant biotechnology is necessary for students to acquire knowledge about 

the need, opportunities and prospects of using the achievements of modern biology to solve practical 

problems of crop production and agriculture. 

As a result of studying the discipline "Molecular biology and plant biotechnology" student: 

1) obtaining information about the problems of Biosafety associated with the development of 

modern areas of biotechnology, principles and applications, plant biotechnology; 

2) determination of the role of phytohormones in signal regulation of plant growth and development 

in vitro and features of phytohormones application for plant cell totipotence in experimental conditions in 

vitro; 

3) Modern methods of growing isolated organs, tissues and cells of plants used to solve problems of 

biotechnology: microclination and methods of extraction of commercially valuable plants, methods of cell 

selection: theoretical knowledge of methods of cell, chromosomal and genetic engineering.; 

4) the concept of bioproducts and pathways of plants-economically important substances: 

improving the efficiency of obtaining such substances in biotechnological processes; determining the role 

of biotechnology to increase the genetic diversity of cultivated plants and accelerate the creation of 

varieties to improve the efficiency of crop production and agriculture. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, экология, фитоценология 

Ботаника, экология, фитоценология 

Botany, ecology, phytosociology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 

         Environment and biodiversity 

 

 

Иммунология 

Иммунология 

Immunology 

Курстың мақсаты: иммундық жүйе құрылысы, қалыпты жəне ауытқушылық жағдайдағы  

функциясы, иммунитет, паразитизм жəне ағзалардың қарым-қатынасын туралы түсінік беру. 

Пəннің мазмұны: иммунитет, паразитизмнің, паразит жəне қожайын өсімдіктің қарым-

қатынастарының  табиғаты. Селекциялық жұмыстарының материалдарында негізгі паразиттермен 

сұрыпттарды бағалау жолдарымен тұрақты сұрыптарды жасау. Иммунитеттің  түрлерің зерттеу. 

Паразитизм, патогендік, вируленттік, жаңа агрессивті өсімдік штаммдардың пайда болуы, жаңа 

иммундік сұрыптарды жасау туралы түсініктер қарастырылады. 

"Иммунология" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы:  

 иммундық жүйе мүшелерінің құрылысын жəне эволюция үрдісіндегі рөлін анықтауға; 

 иммунологияның заманауи мəселелеріне байланысты алдыңғы қатардағы ғылыми əдебиеттерді 

сараптауға;  

 иммундық тұрақтылықты зерттеу жұмыстарына бағалауға; 

4)өз кезегінде ғылыми əдебиеттермен жұмыс істеу, ақпаратты талдау, іздеу, оқу қабілеті мен 

дайындығын жəне кəсіби мəселелерді (негізгі ережелерді, олардың салдарын мен ұсыныстар 

бөлектеу) шешуге;  

5) мүмкіндігі жəне ғылыми мəселелерді тұжырымдау жəне олардың тəжірибелік іске асыруға 

қатысуға дайын болуға; 

 

Цель курса: дать представление о структуре иммунной системы, функциях в нормальных и 

аномальных условиях, иммунитетах, паразитизме и взаимоотношениях органов. 

Содержание дисциплины: природа иммунитета, паразитизма, паразитизма и 



взаимоотношений растений. Создание постоянных сортов путем оценки сортов основными 

паразитами в материалах селекционных работ. Исследование видов иммунитета. Рассматриваются 

представления о паразитизме, патогенном, вирулентном, появлении новых агрессивных 

растительных штаммов, создании новых иммунных сортов. 

В результате изучения дисциплины "Иммунология" обучающийся:   

1) определять структуру и роль органов иммунной системы в процессе эволюции; 

2) анализировать передовую научноую литературу по современным проблемам 

иммунологии;  

3) анализировать научные работы по исследованию иммунной устойчивости; 

4) работать с научной литературой, анализировать, находить информацию, уметь и быть 

готовым к чтению и решению профессиональных проблем (выделить основные положения, их 

последствия и рекомендации).;  

5) анализировать научные вопросы, с последующей практической реализацией; 

The purpouse of the course: to give an idea of the structure of the immune system, functions in 

normal and abnormal conditions, immunity, parasitism and organ relationships. 

Contents of discipline: the nature of immunity, parasitism, parasitism and relationships of plants. 

Creation of permanent varieties by evaluation of varieties by main parasites in materials of breeding 

works. Study of types of immunity. Ideas of parasitism, pathogenic, virulent, emergence of new aggressive 

plant strains, creation of new immune grades are considered. 

As a result of studying the discipline "Immunology" student:   

1) determination of the structure and role of the immune system in the process of evolution; 

2) examination of advanced scientific literature on modern problems of immunology;  

3) evaluation of the work on the study of immune resistance; 

4) in turn, work with scientific literature, analyze, search, find information, ability and willingness 

to read and solve professional problems (highlight the main provisions, their consequences and 

recommendations).;  

5) possibility and elaboration of scientific questions and readiness to participate in practical 

implementation; 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, генетика, физиология, основы селекции, микробиология жəне вирусология, 

биотехнология 

Ботаника, генетика, физиология, основы селекции, микробиология и вирусология, 

биотехнология 

Botany, genetics, physiology, basis of selection, microbiology and virology, biotechnology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Селекцияның генетикалық тəсілдері 

Генетические методы селекции 

Genetic breeding techniques 

 

 

Иммуногенетика 

Иммуногенетика 

Immunegenetics 

Курстың мақсаты–білім алушыларға фундаментальды иммунология жəне генетика туралы 

заманауи білім беру, клиникалық практикада жəне зерттеу жұмысында иммуногенетика 

жетістіктерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды үйрету. 

Пəннің мазмұны: иммунологияның замануи бағыттары: иммунопатология, молекулярлық 

иммунология, эмбриогенез иммунологиясы, аллергология, трансплантациялық иммунология, 

инфекциялық иммунология, иммунохимия, иммуноморфология, нейроиммунология. Арнайы емес 

иммунологиялық реакцияларды зерттеуде, бір жəне көп жасушалы паразитті ағзаларды, микробтар 

мен вирустарды анықтап, көбеюін тежеуде ағзаның табиғи резистенттілігі. 

"Иммуногенетика" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

1) ғылыми-зерттеу иммуногенетикасының негізгі бағыттарын қарастыруға; 

2)ағзадағы жəне жасушадағы иммундық процестерді реттеу механизмдері 

олардың өзара əрекеттесуін анықтауға; 

3) генетикалық қан тобы жүйесін зерттеуге; 

4)ғылыми, оқу əдебиетімен жұмыс істеуге; 



5) иммуногенетиканын терминдерін пайдалануға. 

 

        Цель курса – дать обучающимся современные знания о фундаментальной иммунологии и 

генетике, научить практическим навыкам применения достижений иммуногенетики в клинической 

практике и исследовательской работе. 

Содержание дисциплины: современные направления иммунологии: иммунопатология, 

молекулярная иммунология, Иммунология эмбриогенеза, аллергология, трансплантационная 

иммунология, инфекционная иммунология, иммунохимия, иммуноморфология, 

нейроиммунология. Естественная резистентность организма при исследовании неспецифических 

иммунологических реакций, выявлении и подавлении размножения одного и многоклеточных 

паразитарных органов, микробов и вирусов. 

В результате изучения дисциплины "Иммуногенетика" обучающийся: 

1) анализировать основных направлений научно-исследовательской иммуногенетики; 

2) давать оценку механизмам регулирования иммунных процессов в организме и клетках 

определение их взаимодействия; 

3) исследовать системы генетической группы крови; 

4) использовать научную и учебную литературу; 

5) применять термины иммуногенетики. 

 

The purpouse of the course is to give students up-to-date knowledge of fundamental immunology and 

genetics, to teach practical skills of applying the achievements of immunogenetics in clinical practice and 

research. 

        Content of the discipline: modern directions of immunology: immunopathology, molecular 

immunology, Immunology of embryogenesis, Allergology, transplantation immunology, infectious 

immunology, immunochemistry, immunomorphology, Neuroimmunology. Natural resistance of the 

organism in the study of nonspecific immunological reactions, detection and suppression of reproduction 

of single and multicellular parasitic organs, microbes and viruses. 

As a result of studying the discipline "Immunogenetics" student: 

1) consideration of the main directions of research immunogenetics; 

2) mechanisms of regulation of immune processes in the body and cells 

definition of their interaction; 

3) study of the genetic blood group system; 

4) Work with scientific and educational literature; 

5) use of immunogenetics terms. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Микробиология жəне вирусология, генетика 

Микробиология и вирусология, генетика 

Microbiology and virology, genetics 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертацияны орындау 

Выполнение магистерской диссертации 

Implementation of the master's thesis 

 

 

Жануарлар туралы қазіргі ілім   

Современное учение о животных 

The modern animal study 

Курс мақсаты: жануарлардың қоршаған ортада алатын орны мен  жүйелік топтарға бөлінуін, 

мүшелер мен олардың жүйелерінің қызметін қарастыру. 

Пəннің мазмұны: Зоология. Жануарлардың морфологиясы, физиологиясы, биологиясы, 

экологиясы, филогенезі, эволюциясы. Жануарлардың алуантүрлілігі, таралуы. Зоологияның даму 

тарихы, жүйесі. 

"Жануарлар туралы қазіргі  ілім" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

1) ағзаның дифференциациялық жəне интеграциялық қызметіне жəне жүйелік ұйымдасудың 

ұстанымын салыстыруға; 

2) биологиялық нысандардың анатомиялық, морфологиялық жəне таксономиялық 

зерттеулерінің əдістерін жəне дағдыларын игеруге (нысанды зерттеуге дайындау, фиксация, кесу, 



өңін шығару, микроскопия, препараттау, суреттеме жасау жəне т.б.) 

4) интерьер жəне жануарлардың жеке дамуын зерттеуге; 

5) Жануарлардың тиімділігін түрлері мен бағыттарын анықтауға; 

6) қарқындылығы мен жануарлардың өсу ерекшеліктерін анықтауға. 

 

Цель курса: изучить роль животных в окружающей среде и распределение их по системным 

группам, функции органов и их систем. 

Содержание дисциплины: Зоология. Морфология, физиология, биология, экология, 

филогенез, эволюция животных. Разнообразие, распространение животных. История, система 

развития зоологии. 

В результате изучения дисциплины "современное учение о животных" обучающийся: 

1) сравнивать принципы системной организации и дифференциальной, интеграционной 

деятельности организма; 

2) владеть методами и навыками анатомических, морфологических и таксономических 

исследований биологических объектов (подготовка объекта к исследованию, фиксация, резка, 

выемка, микроскопия, препарирование, описание и др.) 

4) исследоватьразвитие интерьеров животных; 

5) анализировать виды и направления эффективности животных;  

6) определяять интенсивность и особенность роста животных. 

 

The purpouse of the course: to study the role of animals in the environment and their distribution 

into system groups, functions of organs and their systems. 

The content of the discipline: Zoology. Morphology, physiology, biology, ecology, phylogeny, 

evolution of animals. Diversity, the spread of animals. History, system of development of Zoology. 

As a result of studying the discipline "Modern doctrine of animals" student: 

 1) Comparison of the principles of systemic organization and differential and integrative activity of 

the organism; 

2) possess the methods and skills of anatomical, morphological and taxonomic studies of biological 

objects (preparation of the object for the study, fixation, cutting, excavation, microscopy, dissection, 

description, etc.) 

4) research of personal development of interiors and animals; 

5) determination of the types and directions of the efficiency of the animals;  

6) definition of intensity and features of growth animals. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы 

Зоология беспозвоночных, зоология позвоночных 

Invertebrate zoology, vertebrate zoology  

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, генетика, эволюциялық биология, 

протозоология 

Сравнительная морфология животных, генетика, эволюционная биология, протозоология 

Comparative morphology of animals, genetics, evolutionary biology, protozoology 

 

 

Өсімдіктер туралы қазіргі ілім 

Современное учение о растительности 

The modern theory of vegetation 

Курстың мақсаты - өсімдіктердің даму тенденциялары, өсімдік жасушаларының 

ультрақұрылымы, өсімдіктердің жəне саңырауқұлақтар мен саңырауқұлақ тəрізділердің, 

қыналардың систематикасы жөнінде жаңа жетістіктері туралы білім қалыптастыру.  

"Өсімдіктер туралы қазіргі ілім" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

 Ұлпаның анатомиялық жəне морфологиялық құрылымын, өсімдіктердің жəне саңырауқұлақтардың 

мүшелерін, олардың онтогенез жəне филогенез үрдісі кезіндегі қызметі; қоршаған ортаның, өсімдік 

жəне саңырауқұлақ ағзаларының арақатынасы; өсімдік жəне саңырауқұлақ əртүрлігінің негізгі 

сипаттамасын беруге;  

 Биосфера тұрақтылығындағы биоалуантүрліліктің мəнін түсіндіруге; 

 Өсімдіктерді зерттеуде ботаниканың ғылыми жолын негіздеу жəне осы бағытта білім жинақтау; 



басқа биологиялық пəндерді оқу барысында алған білімдерді қолдануға.  

 Өсімдіктердің морфологиясы, физиологиясы жəне көбею, географиялық бөлу жəне экологиясын 

талдауға. 

 

Цель курса - формирование знания о новейших достижениях и тенденциях развития 

растений и ультраструктуры растительной клетки, анатомии и морфологии, систематики растений, 

грибов и грибоподобных организмов, лишайников. 

В результате изучения дисциплины "Современное учение о растительности" обучающийся: 

 Анализировать анатомическое и морфологическое строение тканей, органов растения и гриба, их 

функции и формирование в процессе онтогенеза и филогенеза; взаимосвязи растительных и 

грибных организмов и окружающей среды; 

 понимать значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; 

 обосновывать научность подхода ботаники к изучению растений и накоплению знаний в этом 

направлении; использовать полученные знания при изучении других биологических дисциплин. 

 анализировать особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, географическое 

распространение и экологию представителей растительности. 

 

The purpouse of the course- to create knowledge of the latest developments and trends in plants and 

plant cell ultrastructure, anatomy and morphology, systematics of plants, fungi and lichens.  

As a result of studying the discipline "The modern theory of vegetation" student: 

 Anatomical and morphological structure of tissues, organs, plants, and fungi, and their function in the 

process of formation of the ontogeny and phylogeny; - The relationship of plant and fungal organisms and 

the environment; - A basic understanding of the diversity of plants and fungi; 

 The value of biodiversity to the sustainability of the biosphere; 

  Justify the scientific approach to the study of botany and plant accumulation of knowledge in this area; 

use the knowledge gained in the study in other biological disciplines  

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, экология 

Ботаника, экология 

Botany, ecology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертацияны орындау 

Выполнениемагистерскойдиссертации 

Implementation of the master's thesis 

 

 

Биогеоценология  

Биогеоценология 

Biogeocenology 

Курстың мақсаты: өсімдік қауымдастығының өзара жəне тіршілік ортасымен қатынысының 

заңдылықтары зерттеуді меңгеру.  

           Пəннің мазмұны - курс өсімдік қауымдастығының өзара жəне тіршілік ортасымен 

қатынысының заңдылықтары. Өсімдік қорларын инвентаризациялаудағы  жəне экологиялық 

жағдайларды бағалаудағы геоботаникалық классификация. Фитценоздың негізгі белгілері, 

өсімдіктерді классификациялау принципі. Фитценоздың негізгі шкаласы, өсімдіктер бірлестігін 

аймақтық жіктеу туралы ұғымдарды қарастырады. 

"Биогеоценология" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

 биогеоценология жəне биогеоценоздағы түрлер қатынасы жөнінде. 

 зерттеу əдістерін қолданбалы экология мəселелерін шеуде қолдануға. 

 теориялық білімді экологиялық жағдайды бағалауда қолданабілуі қажет 

 кəсіби қызметте жаратылыстану ғылымдарын пайдалануға, математикалық талдауға жəне 

модельдеу əдістерін қолдануға, эксперименттік зерттеуге. 

 

Цель курса - является познание причин и закономерностей формирования взаимосвязей 

растительных сообществ с условиями местообитания. 

Содержание дисциплины: Закономерности взаимосвязи в отношениях между растительными 

сообществами и средой обитания. Геоботанические классификации при инвентаризации 



растительных ресурсов, оценке экологических условий. Основные признаки фитоценоза, принципы 

классификации растительности, основные шкалы фитоценологии, территориальное распределение 

растительных сообществ, географии растительности. 

В результате изучения дисциплины "Биогеоценология" обучающийся: 

 Определять понятий биогеоценологии и типы взаимодействия между видами в биогеоценозе; 

 Использовать методы исследований для решения прикладных экологических задач; 

 Применять теоретические знания при оценке экологических условий. 

 Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной  

деятельности,  применять  методы  математического  анализа  и моделирования, 

экспериментального исследования. 

 

The purpose of the course -  is the knowledge of the causes and patterns of plant communities 

forming relationships with habitat conditions. 

Content of discipline: the laws of the relationship between plant communities and habitats. 

Geobotanical classification in the inventory of plant resources, assessment of the environmental 

conditions. The main symptoms of phytocenosis, principles of classification of vegetation, the main scale 

phytocenology, the spatial distribution of plant communities, geography, vegetation  

As a result of studying the discipline "Biogeocenology" student: 

 Definition of biogeocenology and types of interactions between species in biogeocoenose;  

 Use research methods to solve applied environmental problems; 

 Have skills to use the theoretical knowledge in the assessment of environmental conditions 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, экология, фитоценология 

Ботаника, экология, фитоценология 

Botany, ecology, phytosociology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 

Environment and biodiversity 

 

 

Фитосоциология 

Фитосоциология 

Phytosociology 

"Фитосоциология" оқу пəні құрылымды тануға мүмкіндік береді ("өсімдік қоғамдастығы 

қалай құрылды?") жəне өсімдік қоғамдастықтарының серпіні ("неге мұнда осындай қоғамдастық 

өседі жəне болашақта бұл жерде не болады?" деген сұраққа жауап береді."). 

Пəннің мақсаты: - өсімдік қоғамдастығының тіршілік ету жағдайларымен өзара қарым-

қатынасын қалыптастыру себептері мен заңдылықтарын тану. 

Пəннің мазмұны: фитоценоздардың құрамы мен құрылымын зерттеу. Фитоценоздардың 

экологиялық-ценотикалық градиенттер бойынша таралу заңдылықтарын жəне олардың 

динамикасын зерттеу. Өсімдік жамылғысының фитоценотикалық құрамының, фитоценоздардың 

флористикалық құрамының жəне олардың құрылымының биотикалық жəне абиотикалық 

факторлардан, адамның əсерінен тəуелділігін анықтау. Өсімдіктер популяциялары арасындағы 

фитоценотикалық қатынастарды жəне өсімдік қоғамдастықтарының тіршілік ету жағдайларымен 

өзара қарым-қатынасын талдау. 

"Фитосоциология" пəнін оқу нəтижесінде білім алушы:  

- өсімдік қауымдастықтарын зерттеу бойынша іс-шараларды жоспарлау ерекшеліктерін 

сипаттауға; 

- əлем, Қазақстан фитоценоздарының қазіргі жағдайын бағалау бойынша іс-шаралар 

əзірлеуді ұсынуға; 

- өсімдік қоғамдастықтарының құрылымын зерттеу əдістерін табуға; 

- өсімдіктердің əртүрлі түрлерінің кеңістіктік таралу ерекшеліктерін сипаттауға;  

- Қазақстан мен əлем өсімдіктерінің географиялық таралу заңдылығының теориялық 

негіздерін табу жəне дəлелдеуге;  

- биологиялық ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі іс-шаралар жоспарын қолдануға;  

- зертханалық жəне далалық зерттеулерде жобалық қызметті бағалауға;  



- өз бетінше кəсіби еңбек процесін ұйымдастыру, əріптестермен қарым-қатынас жасау жəне 

командада жұмыс істеуге;  

- өсімдік ресурстарының өнімділігін бағалауды жүргізуге;  

- биологиялық ресурстарды тиімді пайдалану бойынша іс-шаралар жоспарын əзірлеуге;  

- адамның шаруашылық қызметі нəтижесінде өсімдік əлеміне зиянын есептеуге;  

- биологиялық ресурстар туралы білімді өзінің кəсіби қызметінде біріктіруге; 

- ақпаратты іздеу жəне пайдалану дағдыларын қолдану; кəсіби, соның ішінде кəсіпкерлік 

ұжымдарда жұмыс істеу дағдысы, фитоценоздарды зерттеу бойынша іс-шараларды жоспарлауға;  

- өзінің кəсіби жəне күнделікті қызметінде биологиялық ресурстар туралы білімді 

пайдалануға. 

 

Учебная дисциплина «Фитосоциология» позволяет познать структуру (отвечает на вопрос 

«как устроено растительное сообщество?») и динамику растительных сообществ (отвечает на 

вопрос «почему здесь произрастает именно такое сообщество и что будет здесь в будущем?»). 

Цель дисциплины: - познание причин и закономерностей формирования взаимоотношений 

растительных сообществ с условиями местообитания. 

Содержание дисциплины: Изучение состава и структуры  фитоценозов. Изучение 

закономерностей распределения фитоценозов по эколого-ценотическим градиентам и их динамики. 

Выяснение зависимости фитоценотического состава растительного покрова, флористического 

состава фитоценозов и их структуры от биотических и абиотических факторов, воздействия 

человека. Анализ фитоценотических отношений между популяциями растений и взаимоотношений 

растительных сообществ с условиями местообитания. 

В результате изучения дисциплины "Фитосоциология» обучающийся будет:  

- описывать особенности планирования мероприятий по изучению растительных сообществ; 

- предложить разработки мероприятий по оценке современного состояния фитоценозов мира, 

Казахстана; 

- находить методы изучение структуры растительных сообществ; 

- описывать особенности пространственного распределения различных видов растений;  

- находить и доказать теоретические основы закономерности географического распределения 

растений мира и, Казахстана;  

- применять план мероприятий по эффективному использованию биологических ресурсов;  

- оценивать проектную деятельность в лабораторных и полевых исследованиях;  

- организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, выстраивать отношения с 

коллегами и работать в команде;  

- проводить оценку продуктивности растительных ресурсов;  

- разрабатывать план мероприятий по эффективному использованию биологических ресурсов;  

- рассчитывать ущербы растительному миру в результате хозяйственной деятельности человека;  

- объединять знания о биологических ресурсах в своей профессиональной деятельности; 

- применять навыки поиска и использования информации; навыки работы в профессиональных, в 

том числе предпринимательских коллективах, планировать мероприятия по изучению 

фитоценозов;  

- использовать знания о биологических ресурсах в своей профессиональной и повседневной 

деятельности.  

 

The discipline "Phytosociology" allows you to know the structure (answers the question " how does 

the plant community?") and the dynamics of plant communities (answers the question " why does such a 

community grow here and what will happen here in the future?"). 

The purpose of the discipline: - knowledge of the causes and regularities of the formation of 

relationships between plant communities and habitat conditions. 

Discipline content: Study of composition and structure of phytocenoses. The study of the 

distribution of plant communities on ecological and cenotic gradients and their dynamics. Elucidation of 

dependence of phytocenotic composition of plant cover, floristic composition of phytocenoses and their 

structure on biotic and abiotic factors, human influence. Analysis of phytocenotic relationships between 

plant populations and relationships of plant communities with habitat conditions. 

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

- describe the features of planning activities for the study of plant communities; 

- to propose the development of measures to assess the current state of phytocenoses of the world, 



Kazakhstan; 

- to find methods to study the structure of plant communities; 

- describe the features of the spatial distribution of different species of plants;  

- to find and prove theoretical bases of regularities of geographical distribution of plants of the 

world and Kazakhstan;  

- apply the action plan for the effective use of biological resources;  

- evaluate project activities in laboratory and field studies;  

- organize an independent professional work process, build relationships with colleagues and work 

in a team;  

- to assess the productivity of plant resources;  

- develop an action plan for the effective use of biological resources;  

- to calculate damages to flora as a result of economic activity of the person;  

- combine knowledge about biological resources in their professional activities; 

- to apply skills of search and use of information; skills of work in professional, including business 

collectives, to plan actions for studying of phytocenoses;  

- use knowledge about biological resources in their professional and daily activities. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, экология 

Ботаника, экология 

Botany, ecology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 

Environment and biodiversity 

 

 

Жануарлардың көбеюінің биологиясы 

Биология размножения животных 

Biology of reproduction of animals 

Курстың мақсаты: өмір процестерді іргелі негізі ретінде ағзалардың өсімін молайту жəне 

даму заңдарына білім алушыларды таныстыру. 

Пəннің мазмұны - омыртқасыз жануарлардың биологиясы. Пəннің мақсаты, қысқа тарихы, 

қазіргі бағыттары. Біржасушалы жəне көпжасушалы жануарлардың эмбрионалдық дамуының 

сатылары, гастрруляция, т.б. Жануарлардың жеке дамуының заңдылықтары. Көбею жолдарын 

қарастырады. 

"Жануарлардың көбеюінің биологиясы" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

 негізгі ұғымдар, терминдер жəне репродуктивтік биология анықтамаларды қолдануға, түрлі 

таксономикалық топтардың ағзалардың əсіресе онтогенезі; 

 Түрлі таксондарын организмдердің онтогенездегі ерекшеліктері, олардың дамуына 

ауытқушылықтардың себептерін сипаттауға; 

 Молықтыру биология қазіргі заманғы жетістіктерін əр түрлі таксономикалық топтардың 

организмдердің онтогенездегі негізгі заңдардың негізгі түсінуге. 

 Өмірлік жағдайларда биология негізгі білім, экологиялық хабардар болуы мен пайдалану 

көрсетуге;  

 əлеуметтік маңыздылығын түсіну жəне олардың кəсіби қызметінің салдарын болжау мүмкіндігі 

болу үшін; 

 алу жəне эмбриондық заттармен жұмыс əдістерін пайдалануға. 

 

Цель курса - ознакомить обучающихся с закономерностями размножения и развития 

организмов как фундаментальной основой жизненных процессов. 

Содержание дисциплины: Биология размножения беспозвоночных животных. 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 "Биология размножения животных" обучающийся: 

 Применять основные понятия, термины и определения биологии размножения, особенности 



онтогенеза организмов разных таксономических групп. 

 Анализировать особенности онтогенеза организмов разных таксонов,причины аномалий в их 

развитии. 

 Владеть базовыми представлениями об основных закономерностях онтогенеза организмов разных 

таксономических групп, современных достижений биологии размножения. 

 Проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в области биологии в 

жизненных ситуациях; понимать социальную значимость и уметь прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности; 

 Использовать методы получения и работы с эмбриональными объектами. 

 

The purpose of the course - to study the features of breeding animals of different levels of 

organization  

Content of discipline: the breeding of invertebrates. The subject, a brief history, contemporary trends 

discipline. Stages of embryonic development of  multicellular  and unicellular animals, the methods and 

types of cleavage, gastrulation, bookmarks of axial organs, the laws of animal development. Methods of 

reproduction. Reproductive biology of chordates.  

As a result of studying the discipline "Biology of reproduction of animals" student: 

 basic concepts, terms and definitions of reproduction biology, peculiarities of 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.  

 possess basic ideas about the basic laws of ontogenesis of organisms of different taxonomic groups, 

modern achievements of reproduction biology.  

 demonstrate environmental literacy and use basic knowledge in the field of biology in life situations; 

understand the social significance and be able to predict the consequences of their professional activities;  

 use methods of obtaining and working with embryonic objects. 

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 

 

 

Биология тарихы мен əдістемесі 

История и методология биологии 

HistoryandMethodologyofBiology 

Курстың мақсаты – білім алушыларды биология тарихы мен əдістемесімен, биологиялық  

зерттеулерді жоспарлау əдістерімен, биологиялық зерттеулердің жетістіктерімен таныстыру. Курс 

мазмұны биологиядағы зерттеулердің даму тарихы мен əдістерін,  оны қолдану аумағы, өткізу 

ерекшеліктері мен маңызын қарастырады.  

Пəннің мазмұны: Тірі табиғат жайлы алғашқы көзқарастар жəне ғылыми жинақтаудың 

алғашқы қадамдары. Азия мен Шығыс Жерортаның ежелгі құл иеленуші мемлекеттеріндегі тірі 

табиғат туралы білімдер. Ежелгі Үнді мен Қытайдағы биологиялық көзқарастар. Ежелгі Греция мен 

Римдегі биология. Орта ғасырдағы биология. Өрлеу дəуірі жəне идеология мен 

жаратылыстанудағы революция. Ботаникалық зерттеулердің дамуы. XVI ғасырда өсімдіктерді 

жүйелеудегі алғашқы қадамдар. XVII ғасырдағы өсімдіктер систематикасы мен морфологиясы. 

XVII ғасырда өсімдіктердің микроскопиялық анатомиясының дамуы. Өсімдіктер 

физиологиясының пайда болуы. Зоологиялық зерттеулердің дамуы. XVI – XVII ғасырларда  

жануарларды сипаттау мен жіктеудің алғашқы қадамдары. XVIII ғасырда зоологиялық 

зерттеулердің дамуы. Қазба ағзаларды зерттеу. Жануарлар анатомиясы, физиологиясы, 



салыстырмалы анатомиясы мен эмбриологиясыны бойынша зерттеулердің дамуы. XVI – XVII 

ғасырлардағы адам жəне жануарлар анатомиясы. Микроскопиялық анатомия жəне 

қарапайымдарды зерттеу. XVIII ғасырдағы физиология. Салыстырмалы анатомияның қалыптасуы. 

Жануарлар эмбриологиясы. XVII – XVIII ғасырларда метафизикалық көзқарастардың 

басымдылығы. XVII – XVIII ғасырлардағы биологияның жетістіктері. 

"Биология тарихы мен əдістемесі" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

 практикалық жəне ғылыми биологиялық ұғымдардың тарихи қалыптасуы мен қолданылуы; 

биологиялық зерттеулердің тарихы жəне ғылыми ұйымдастырылуы мен өткізілуін талдауға; 

   негізгі биологиялық зерттеу əдістерін қолдана отырып зерттеулерді жоспарлай алу жəне өткізуге; 

  биологиялық зерттеулерді жүргізуге. 

 Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 

 кəсіби білімдерін пайдалана отырып, белсенді ұстаным танытуға, өркениет жəне консервациялау 

перспективалары, байланыс геосаяси жəне биосфералық процестерді дамытуды түсінуге. 

 

Цель курса - ознакомление обучающихся 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: Первоначальные представления о живой природе и первые 

попытки научных обобщений. Биологические представления в древности. Знания о живой природе 

в раннерабовладельческих государствах Азии и Восточного Средиземноморья. Биологические 

представления в древней Индии и Китае. Биология в древней Грециии в древнем Риме.Биология в 

средние века. Эпоха Возрождения и революция в идеологии и естествознании. Развитие 

ботанических исследований. Попытки классификации растений в XVI веке. Систематика и 

морфология растений в XVII веке. Развитие микроскопической анатомии растений в XVII веке. 

Зарождение физиологии растений. Развитие зоологических исследований. Описания и попытки 

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

ископаемых организмов. Развитие исследований по анатомии, физиологии, сравнительной 

анатомии и эмбриологии животных. Анатомия животных и человека в XVI - XVII веках. 

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

сравнительной анатомии. Эмбриология животных. Господство метафизического мировоззрения в 

естествознании XVII - XVIII веков. Достижения биологии XVII - XVIII веков.  

В результате изучения дисциплины "История и методология биологии" обучающийся: 

 Анализировать историческое формирование понятийногоаппарата научной и  практической 

биологии; историю биологических исследовании, основы научной организации и проведения;  

 планировать и проводить биологические исследование с использованием ее основных методов;  

 проводить исследования в биологии. 

 понимать пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь геополитических и 

биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, используя профессиональные 

знания 

 

The purpose of the course - undergraduates to the methodology and  the history of biology, planning 

biological research achievements of biological research. The content of the course examines the historical 

development of biological research, methods, applications, and features of importance.  

Content of discipline: The initial idea of the wildlife and the first attempts at scientific 

generalizations.Biological representation in antiquity. Knowledge about wildlife in the early slave states of 

Asia and the Eastern Mediterranean. Biological representation in ancient India and China.Biology in 

ancient Greece and in ancient Rome. Biology in the Middle Ages. Renaissance and Revolution  in the 

ideology and science. Development of botanical research.Attempts to classify plants in the XVI century. 

Systematics and  morphology of plants in the XVII century. Development of microscopic anatomy of 

plants in the XVII century.The origin of plant physiology.Development of zoological 

research.Descriptions and attempts to classify animals in XVI - XVII centuries.Zoological research in the 

XVIII century.The study of fossils.Development of research in anatomy, physiology, comparative 

anatomy and embryology of animals.Anatomy of animals and humans in the XVI - XVII 

centuries.Microscopic anatomy and the study of the simplest.Physiology in the XVIII century.Formation 

of comparative anatomy.Embryology animals.The dominance of metaphysical outlook in science XVII - 

XVIII centuries.Advances in biology XVII - XVIII centuries. 



As a result of studying the discipline "Historyand Methodology of Biology" student: 

 To know the historical concept formation apparatus of scientific and practical biology; history of 

biological research, the scientific foundations of the organization and conduct; 

 Be able to: plan and conduct biological research using its basic methods;  

  Have the skills: to conduct research in biology. 

 Discipline is aimed at creating professional, research competencies. 

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 

 

Органикалық əлемнің эволюциясы 

Эволюция органического мира  

The evolution of the organic world 

Курс мақсаты: білім алушыларды органикалық əлемнің эволюциясының негізгі кезеңдерімен 

таныстыру. 

"Теориялық биология" пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы: 

1) жануарлар эволюциясының негізгі кезеңдерін жəне барлық өмірлік деңгейлерінің 

ұйымдасуын талдауға; 

2) барлық жануарлардың таксономикалық дəрежелерін анықтауға; 

3) эволюциядағы нақты ғылымдардың деректерін баяндай білуге; 

4) табиғи құбылыстардың себеп-салдарының байланыстарын айыра білуге; 

            5)  негізгі заңдар, механизмдер мен эволюция қозғаушы күштерінің идеясын 

қалыптастыруға. 

 

Цель курса: ознакомление обучающихся с основными этапами эволюции органического 

мира. 

В результате изучения предмета "Теоретическая биология" обучающийся: 

1) анлизировать основные этапы эволюции животных и организацию всех жизненных 

уровней; 

2) определять таксономические степени всех животных; 

3) излагать данные конкретных наук в эволюции; 

4) различать причинно-следственные связи природных явлений; 

5) анализировать идеи основных законов, механизмов и движущих сил эволюции. 

 

The purpose of the course: to familiarize undergraduates with the main stages of the evolution of 

the organic world 

As a result of studying the subject "theoretical biology" student: 

1) consider the main stages of animal evolution and the organization of all levels of life; 

2) Determination of taxonomic degrees of all animals; 

3) be able to present the data of specific Sciences in evolution; 

             4) to distinguish cause-and-effect relationships of natural phenomena; 

5) formation of ideas of basic laws, mechanisms and driving forces of evolution. 

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 

 

Теориялық биология 

Теоретическая биология 

Theoretical biology 

Курстың мақсаты - 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: бактериялық, өсімдік жəне жануарлар жасушаларының суб клеткалық 

органеллаларының құрылымы мен қызметін зерттеудегі заманауи тəсілдер. 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.)) 

"Теориялық биология" пəнін оқу нəтижесінде білім алушы: 

1) пəннің жалпы құрылымы мен оның элементтері арасындағы байланысты түсінуді 

көрсетуге,  

2) биологиялық ғылымдар саласындағы жаңа ақпаратты контекстуалдау (түсіну) жəне 

түсіндіру жəне теорияларды қалыптастыру жəне сыни талдау əдістерін пайдалану түсінігін 

көрсетуге; 

3) осы іргелі қағидаттарды қолдана отырып, биологиялық феномендер мен фактілердің кең 

спектрі арасындағы қатынастарды түсіну жəне белгілеуге;  

4) биологиялық проблемалардың кең спектрін шешуге; 

5) келмеген жəне шешілмеген проблемаларды шешуге қатысуға құқылы. 

 

Цель курса - дать 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:Современные подходы в изучении структуры и функции 

субклеточных органелл бактериальной, растительной и животной клетки. 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 "Теоретическая биология" обучающийся: 

 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;  

 решать широкий спектр биологических  проблем; 

 участвовать в  решении  неявных и нерешенных проблем. 

 

The purpose of the course - to give an idea about the subjects and features of theoretical biology, the 

foundations of the theoretical approach to biological phenomena and processes; to acquaint with the basic 

laws and axioms of theoretical biology; to acquaint with the theoretical techniques of biology. 

Discipline content: Modern approaches to the study of the structure and function of subcellular 

organelles of bacterial, plant and animal cells. 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 (Driesch law, the law 

of Morgan Ephrussi, etc.) 

As a result of studying the discipline "Theoretical biology" student: 

1) demonstrate an understanding of the overall structure of the discipline and the links between its 

elements,  

2) contextualize (comprehend) and interpret new information in the field of biological Sciences and 



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

3) understand and establish relationships between a wide range of biological phenomena and facts 

by applying these fundamental principles;  

4) solve a wide range of biological problems; 

5) participate in solving implicit and unresolved problems. 

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 

 

 

Жануарлар экологиясы бойынша далалық зерттеу əдістемесі     

Методика полевых исследований по экологии животных 

Methods of field research on the ecology of animals 

Пəн мақсаты-зоологиядағы эксперименттерді жүйелі талдау жəне жоспарлау, далалық жəне 

зертханалық эксперименттерді салу кезіндегі жүйелік зерттеулерді ұйымдастыру əдістемесі, 

жануарлардың экологиялық зерттеулеріндегі мəліметтерді жүйелеу кезіндегі статистикалық талдау 

əдістерін қолдану. 

Пəннің мазмұны: жануарларды далалық зерттеу əдістері мен əдістемелері. Жануарларға 

далалық зерттеулер жүргізуді жоспарлау жəне ұйымдастыру. Зерттеудің заманауи əдістері. 

Жануарларды есепке алу жəне түгендеу. Эксперименталды деректерді өңдеу.  

"Жануарлар экологиясы бойынша далалық зерттеу əдістемесі" пəнін оқу нəтижесінде білім 

алушы: 

1) жануарларға абиотикалық жəне биотикалық факторлардың əсер ету заңдылықтарын, 

жануарлардың орта жағдайларына бейімделу мүмкіндігін дəлелдеуге;  

2) жануарлар популяциясы құрылымының қалыптасу заңдылықтарын түсінуге; 

3) популяциялардың статикалық жəне динамикалық сипаттамалары туралы түсінікке ие 

болуға; 

4) түрдің орта факторларынан таралуын талдауға; 

5) ағзаның морфологиялық құрылысының тіршілік ету ортасынан байланысын орнату, 

популяцияның жас, жыныстық жəне өлшемдік құрылымын белгілеу, популяция санын есептеу, 

дарақтардың тамақтану сипатын жəне тамақтық популяциялық жəне түрішілік қарым-қатынасын 

белгілеуге;  

6) организмнің көбею сипатын жəне даму сатысын анықтау, ортаның сыйымдылығын 

анықтауға; 

7) түрлі орта факторларына түр төзімділік орнату, түр өмір сүру кестесін салуға; 

8) іргелі мəселелерді анықтау, қазіргі заманғы аппаратураны жəне есептеу құралдарын 

пайдалана отырып, мамандандыру бойынша нақты міндеттерді шешу кезінде далалық, 

зертханалық биологиялық зерттеулерді міндет қояды жəне орындайды, жұмыс сапасы мен 

нəтижелердің ғылыми шынайылығы үшін жауапкершілікті көрсетуге. 

 

Цель дисциплины - изучение системного анализа и планирования экспериментов в зоологии, 

методики организации системных исследований при закладке полевых и лабораторных 

экспериментов, применения статистических методов анализа при систематизации данных в 

экологических исследованиях животных. 

Содержание дисциплины: методы и методики полевых исследований животных. 

Планирование и организация проведения полевых исследований животных. Современные методы 

исследования. Учет и инвентаризация животных. Обработка экспериментальных данных.  

В результате изучения дисциплины "Методика полевых исследований по экологии 

животных" обучающийся: 

 доказать закономерности влияния на животных абиотических и биотических факторов, 

возможности адаптации животных к условиям среды;  

 осмыслять закономерности формирования структуры популяций животных; 



 иметь представление о статических и динамических характеристиках популяций; 

 анализировать распространение вида от факторов среды; 

 установить связь морфологического строения организма от среды обитания, установить 

возрастную, половую и размерную структуру популяции, рассчитать численность популяции, 

установить характер питания и пищевые межпопуляционные и внутривидовые взаимоотношения 

особей;  

 определить характер размножения и стадии развития организма, определить ёмкость среды; 

 установить толерантность вида к различным факторам среды, построить таблицы выживания вида 

 выявлять фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов. 

 

The aim of the discipline is the study of system analysis and planning of experiments in Zoology, 

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

statistical methods of analysis in the systematization of data in environmental studies of animals. 

Content of the discipline: methods and techniques of field research of animals. Planning and 

organization of field research of animals. Modern research methods. Accounting and inventory of animals. 

Experimental data processing.  

As a result of studying the discipline "Methods of field research on animal ecology" student: 

1) to prove regularities of influence on animals of abiotic and biotic factors, possibilities of 

adaptation of animals to environmental conditions;  

2) to comprehend regularities of formation of structure of populations of animals; 

3) be aware of the static and dynamic characteristics of populations; 

4) analyze species distribution from environmental factors; 

5) to establish the connection of the morphological structure of the organism from the habitat, to 

establish the age, sex and size structure of the population, to calculate the population size, to establish the 

nature of nutrition and food inter-popular and intra-relationships of individuals;  

6) determine the nature of reproduction and the stage of development of the organism, determine the 

capacity of the environment; 

7) establish species tolerance to various environmental factors, build species survival tables 

8) to identify fundamental problems, sets the task and performs field, laboratory biological research 

in solving specific problems of specialization using modern equipment and computing tools, demonstrates 

responsibility for the quality of work and scientific reliability of the results. 

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 

 

 

Ботаникалық зерттеулер əдістемесі  

Методика ботанических исследований 

Botanical research methodology 

Курс мақсаты – білім алушыларды ботаникалық зерттеулерді жоспарлау əдістерімен, зерттеу 

объектісін сипаттау мен популяциялық жəне биотикалық сараптауды, далалық зерттеулер 

материалдарын камералдық сараптама, объектінің ортамен байланысының эксперттік бағалаумен 

таныстыру.  

Пəннің мазмұны: ботаникадағы зерттеу əдістерін қолдану бақылау, эксперимент, далалық 

зерттеу əдістерінің тəсілдері, оны қолдану аумағы, өткізу ерекшеліктері.  

«Ботаникалық зерттеулер əдістемесі» пəнін оқыту нəтижесінде білім алушы:  

          1) практикалық жəне ғылыми ботаниканың ұғымдық аппаратын анықтауға;  



           2) ботаникалық зерттеулердің ғылыми ұйымдастыру мен өткізуге;  

           3) ботаникалық ғылыми əдістерді жіктеуге;  

4) негізгі зерттеу əдістерін қолдана отырып ботаникалық зерттеулерді жоспарлай алу жəне 

өткізуге;  

5) ботаникалық зерттеулерді жүргізуге; 

6) типтік кəсіби міндеттерді шешуде ботаникалық зерттеу əдістері (жинау, сəйкестендіру, 

сипаттамасы, gerbarizatsiya) қолдануға. 

 

Цель курса-ознакомить обучающихся с методами планирования ботанических исследований, 

описанием объекта исследования и популяционной и биотической экспертизой, камеральной 

экспертизой материалов полевых исследований, экспертной оценкой связи объекта со средой.  

Содержание дисциплины: методы исследования в ботанике: методы наблюдения, 

эксперимента, полевые методы исследования, область его применения, особенности проведения. 

В результате изучения дисциплины " Методика ботанических исследований» обучающийся:  

1) применять понятийный аппарат практической и научной ботаники;  

2) организовывать и проводить научные и ботанические исследования;  

3) применять ботанические научные методы;  

4) планировать и проводить ботанические исследования с применением основных методов 

исследования;  

5) анализировать ботанические исследования;  

6) применять ботанические методы исследования (сбор, идентификация, характеристика, 

gerbarizatsiya) в решении типовых профессиональных задач. 

 

The purpose of the course-to acquaint undergraduates with the methods of planning Botanical 

research, description of the object of study and population and biotic examination, laboratory examination 

of field research materials, expert assessment of the object with the environment.  

Content of the discipline: methods of research in botany: methods of observation, experiment, field 

methods of research, its scope, features. 

As a result of studying the discipline "methods of Botanical research" student: 

1) Definition of the conceptual apparatus of practical and scientific botany;  

2) scientific organization and conduct of Botanical research;  

3) classification of Botanical scientific methods;  

4) Ability to plan and conduct Botanical research using basic research methods;  

5) conducting Botanical research;  

6) application of Botanical research methods (collection, identification, characterization, 

gerbarizatsiya) in solving typical professional problems. 

Пререквезиттер/Пререквезиты/Prereguisites 

Ботаника, экология, фитоценология 

Ботаника, экология, фитоценология 

Botany, ecology, phytosociology 

Постреквезиттер/Постреквезиты/Postreguisites 

Қоршаған орта мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 

Environment and biodiversity 

 

 

 

 

 

Знание Г. необходимо каждому биологу, особенно работающему на уровне организмов, 

популяционном, видовом уровне и уровне сообществ, т. к. она позволяет познать структуру 

(отвечает на вопрос «как устроено растительное сообщество?») и динамику растительных 

сообществ (отвечает на вопрос «почему здесь произрастает именно такое сообщество и что будет 

здесь в будущем?»). Поэтому, как учебная дисциплина «Фитосоциология» преподается во всех 

Университетах мира на биологических факультетах. 

 



Учебная дисциплина «Фитосоциология» позволяет познать структуру (отвечает на вопрос 

«как устроено растительное сообщество?») и динамику растительных сообществ (отвечает на 

вопрос «почему здесь произрастает именно такое сообщество и что будет здесь в будущем?»). 

Цель дисциплины: - познание причин и закономерностей формирования взаимоотношений 

растительных сообществ с условиями местообитания. 

Содержание дисциплины: Изучение состава и структуры  фитоценозов. Изучение 

закономерностей распределения фитоценозов по эколого-ценотическим градиентам и их 

динамики. Выяснение зависимости фитоценотического состава растительного покрова, 

флористического состава фитоценозов и их структуры от биотических и абиотических факторов, 

воздействия человека. Анализ фитоценотических отношений между популяциями растений и 

взаимоотношений растительных сообществ с условиями местообитания. 

В результате изучения дисциплины "Фитосоциология» обучающийся будет:  

- описывать особенности планирования мероприятий по изучению растительных сообществ; 

- предложить разработки мероприятий по оценке современного состояния фитоценозов мира, 

Казахстана; 

- находить методы изучение структуры растительных сообществ; 

- описывать особенности пространственного распределения различных видов растений;  

- находить и доказать теоретические основы закономерности географического распределения 

растений мира и, Казахстана;  

- применять план мероприятий по эффективному использованию биологических ресурсов;  

- оценивать проектную деятельность в лабораторных и полевых исследованиях;  

- организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, выстраивать отношения с 

коллегами и работать в команде;  

- проводить оценку продуктивности растительных ресурсов;  

- разрабатывать план мероприятий по эффективному использованию биологических ресурсов;  

- рассчитывать ущербы растительному миру в результате хозяйственной деятельности человека;  

- объединять знания о биологических ресурсах в своей профессиональной деятельности; 

- применять навыки поиска и использования информации; навыки работы в профессиональных, в 

том числе предпринимательских коллективах, планировать мероприятия по изучению 

фитоценозов;  

- использовать знания о биологических ресурсах в своей профессиональной и повседневной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

1. 5. Классификация, география и картографирование растительности. 

2. 6. Хозяйственная характеристика различных форм растительности и выявление 

путей их рационального размещения и устойчивого использования. 

3. Понятие о фитоценозе. Понятие «экотоп», «биотоп», «биоценоз», 

«биогеоценоз». Схема взаимодействий компонентов биогеоценоза. Ф. как 

центральный компонент биогеоценоза. Свойства Ф.ов. Концепция 

(парадигма) континуума 
4. v Ф. - это элементарный участок растительности, для которого характерно: 

относительная однородность по внешнему облику, 

5. v видовому составу, строению и структуре, 

6. v относительно одинаковой системой взаимоотношений между популяциями видов 

растений и средой обитания, 

7. v и который может существовать самостоятельно вне данного окружения. 

8. Ф. является частью биогеоценоза, его основным энергетическим блоком, 

аккумулирующим солнечную энергию. 

9. Биогеоценоз - комплекс живых и косных (абиотических, неживых)) компонентов, 

связанных между собой обменом веществ и энергии; является экосистемой, 



которая по границам совпадает с Ф.ом. Понятие «Биогеоценоз» было введено в 

1942 г. академиком Владимиром Николаевичем Сукачевым. 

10. Ф. является центральным компонентам биогеоценоза по 2 причинам: 

11. 1. Он определяет границы биогеоценоза. 

12. 2. Является главным аккумулятором энергии и вещества в биосфере Земли. 

Доказательство: фитомасса составляет 95-98% всей биомассы планеты Земля. 

13. Свойства Ф.а: 

14. 1. Континуум - свойство растительных сообществ (Ф.ов) постепенно переходить 

друг в друга (сменять друг друга во времени и пространстве). 

15. 2. Ф. является материальной системой. 

16. 3. Ф. - динамичная система, которая изменяется во времени и пространстве. 

17. 4. Ф. - сложная система, для которой характерна вертикальная и горизонтальная 

неоднородность. 

18. 5. Ф.у присуща эмергентность (англ. emergence от лат. emergo - появляться, 

выходить) - степень несводимости свойств сложной системы (Ф.а) к свойствам 

отдельных ее элементов (популяций видов растений, входящих в данный Ф.). У 

разных сообществ разный уровень эмергентности: у разомкнутых сообществ 

аридных зон (пустынь) она приближается к нулю, и сообщество можно 

рассматривать как простую сумму популяций; у сомкнутых Ф.ов с интенсивной 

интерференцией (конкуренцией) и дифференциацией ниш эмергентность 

повышается. 

19. 6. Ф.ам присуще адекватное поведение (реакция), стратегия которого направлена 

на выживание, оптимальное размещение популяций видов растений во времени и 

пространстве с целью максимального использования ресурсов окружающей среды. 

20. фитоценотического состава растительного покрова, флористического состава Ф.ов 

и их структуры от биотических и абиотических факторов, воздействия человека. 

21. 4. Анализ фитоценотических отношений между популяциями растений и 

взаимоотношений растительных сообществ с условиями местообитания 

22. 5. Классификация, география и картографирование растительности. 

23. 6. Хозяйственная характеристика различных форм растительности и выявление 

путей их рационального размещения и устойчивого использования. 

24. Понятие о фитоценозе. Понятие «экотоп», «биотоп», «биоценоз», 

«биогеоценоз». Схема взаимодействий компонентов биогеоценоза. Ф. как 

центральный компонент биогеоценоза. Свойства Ф.ов. Концепция 

(парадигма) континуума 
25. v Ф. - это элементарный участок растительности, для которого характерно: 

относительная однородность по внешнему облику, 

26. v видовому составу, строению и структуре, 

27. v относительно одинаковой системой взаимоотношений между популяциями видов 

растений и средой обитания, 

28. v и который может существовать самостоятельно вне данного окружения. 

29. Ф. является частью биогеоценоза, его основным энергетическим блоком, 

аккумулирующим солнечную энергию. 

30. свойствам отдельных ее элементов (популяций видов растений, входящих в 

данный Ф.). У разных сообществ разный уровень эмергентности: у разомкнутых 

сообществ аридных зон (пустынь) она приближается к нулю, и сообщество можно 

рассматривать как простую сумму популяций; у сомкнутых Ф.ов с интенсивной 

интерференцией (конкуренцией) и дифференциацией ниш эмергентность 

повышается. 

31. 6. Ф.ам присуще адекватное поведение (реакция), стратегия которого направлена 

на выживание, оптимальное размещение популяций видов растений во времени и 

пространстве с целью максимального использования ресурсов окружающей среды. 



32.  


