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Кіріспе 

 

Элективтіпәндеркаталогыоқытудыңкредиттікжүйесібойыншақұрастырыла

ды.Элективтіпәндеркаталогыжүйеленгентаңдаубойыншапәндер 

тізімінжәнеолардыңқысқасипаттамасын қарастырады. 

Студентмамандықтардыңміндеттікомпонент/жоғарыоқуорныкомпонентіні

ңпәндерінмеңгеруменқатар,ұсынылыпотырғантаңдаубойыншапәндердітаңдапал

уы тиіс. 

Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент 

эдвайзерменбірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге 

жазылунысанынтолтырады. 

Құрметтістуденттер!Білімберутраекториясыныңбіртұтастығыныңойластыр

ылуыСіздіңболашақтамаманретіндекәсібидайындығыңыздыңдеңгейінеықпалет

етінінесте сақтауыңызкерек. 

 

Введение 

 

Прикредитнойтехнологииобученияразрабатываетсякаталогэлективныхдис

циплин,которыйпредставляетсобойсистематизированныйпереченьдисциплинко

мпонентапо выборуисодержиткраткоеихописание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского 

компонента,студентдолженвыбратьдляизучениядисциплиныкомпонентаповыбо

ру. 

Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе 

снимстудентзаполняетформузаписистудентовнадисциплиныдлясоставленияИУ

П(индивидуального учебногоплана). 

Уважаемыестуденты!Важнопомнить,чтооттого,насколькопродуманнойиц

елостнойбудетВашаобразовательнаятраектория,зависитуровеньВашейпрофесси

ональнойподготовки,какбудущего специалиста. 

 

 
 

Introduction 

 

With credit technology, a catalog of elective courses is developed. A catalog is 

asystematiclistofelectivecomponentcoursesandcontainsabriefdescriptionofthem. 

Along with studying the required / university component courses, the 

studentmust choose anelective course. 

Advisers help students make choices of elective courses. Together with 

theiradviser, the student fills out a form to register for courses for an ICP 

(individualcurriculumplan). 

Dear students! It is important to remember that the level of your 

professionaltrainingasafuturespecialistdependsonhowconsideredandcompleteyouredu

cationaltrajectorywillbe. 
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Семестрбойынша элективті пәндердібөлу/ 

Распределениеэлективныхдисциплинпосеместрам / Distribution of 

electivecourses bysemester 

 

 

 

Пәнніңатауы/Наименованиедисциплины /Coursename 

Кредиттер

саны 

/Кол-

вокредито

в/Number 

ofcredits 

Академия

лықкезең/

Акадпери

од/Acade

mic 
period 

Құқықжәнесыбайласжемқорлыққақарсымәдениетнегіздері/Основыправа

иантикоррупционнойкультуры/Basicsof LawandAnti- 
CorruptionCulture 

5 4 

Экономикажәнекәсіпкерлікнегіздері/Основыэкономикии 
предпринимательства/Basicsofeconomicsandbusiness 

Экология және тіршілік 

қауіпсіздігінегіздері/Экологияиосновыбезопасностиж

изнедеятельности/ 
Ecologyand Basics ofLifeSafety 
Көшбасшылықнегіздері/Основылидерства/BasicsofLeadership 

Цитология(ағылшын 

тілінде)/Цитология(наанглийскомя

зыке)/ 
Cytology(inEnglish) 

4 1 

Гистология (ағылшын 

тілінде)/Гистология(наанглийском

языке)/ 
Histology(in English) 

Топырақгеографиясы/ 
География 

почв/Geographyo

fsoil 

3 2 

Ландшафттану/Лан

дшафтоведение/ 
LandscapeStudies 

Қазақстанныңфизикалықгеографиясы/ 

Физическая география 

Казахстана/PhysicalGeographyofKa

zakhstan 

6 3 

Қазақстан табиғатының географиялық 

зерттеулері/Географическиеисследованияприроды

Казахстана/ 
GeographicalStudiesoftheNatureofKazakhstan 

Адам 

анатомиясы/Анато

миячеловека/ 
Human Anatomy 

5 5 

Эволюциялық 

дамуЭволюционноеразв

итие 
EvolutionaryDeveiopment 



7  

Қазақстанныңэкономикалықжәнеәлеуметтікгеографиясы/ 
ЭкономическаяисоциальнаягеографияКазахстана/Ec

onomicand Social Geographyof Kazakhstan 
5 5 

Қазақстанныңқазіргізаманғыгеографиясы/С

овременнаягеография Казахстана/ 
ModernGeographyofKazakhstan 
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Омыртқасыздар зоологиясы/ 
Зоологиябеспозвоночных/ 
ZoologyofInvertebrates 

5 6 
Омыртқасыздардыңұйымдастырылудеңгейлері/

Уровниорганизациибеспозвоночных/ 

LevelsofInvertebrateOrganization 

Генетика/ 
Генетика 

/Genetics 
6 6 

Тұқымқуалаушылықпенөзгергіштіктіңзаңдылықтары/ 
Закономерности наследственности и 

изменчивости/RegularitiesofHeredityand Variability 

Ерекше қорғалатын табиғи 

аймақтар/Особоохраняемыеприродныетер

ритории/ 

SpeciallyProtectedNaturalAreas 5 6 

Зоогеография/З

оогеография/ 

Zoogeography 

Әлемніңэкономикалықгеографиясы/
Экономическаягеографиямира/ 

EconomicGeographyofthe World 
5 7 

Дүние жүзі аймақтарының 

географиясы/Географиярегионов мира/ 

Geographyof World Regions 

Топонимика/

Топонимика/ 

Toponymy 
5 7 

Халықаралықтуризмгеографиясы/ 
Географиямеждународноготуризма/

Geographyof International Tourism 

Омыртқалылар 

зоологиясы/Зоологияпозвон

очных/ 

VertebratesZoology 4 7 

Жануарларэкологиясы/

Экологияживотных/ 

AnimalEcology 

Картография және топография 

негіздері/Картографияи 

основытопографии/ 

CartographyandBasicsofTopography 
4 7 

Әлеуметтік 

география/Социальная

география/ 

SocialGeography 

Табиғатты пайдалану және 

экология/Экологияиприродопользов

ание/ 

EcologyandEnvironmentalManagement/ 4 7 

Геоэкология/

Геоэкология/ 

Geoecology/ 
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Адамжәнежануарлар физиологиясы/ 
Физиология человека и 

животных/HumanandAnimalsPhysi

ology/ 5 7 

Биофизика/ 
Биофизика/ 
Biophysics 

Инклюзивтібілімберужағдайындаерекшебілімберудіқажетететінбалалар

дыоқытудың арнайы әдістемесі/ 

Специальнаяметодикаобучениядетейсособымиобразовательнымипотреб

ностями в условияхинклюзивногообразования / 

SpecialTechnique forTeachingChildrenwithSpecialEducationalNeeds 

inanInclusiveEducation 
3 7 

Ерекшебілімберудіқажетететінбалаларүшінбағдарламалықмаз

мұндыбейімдеу/ 

Адаптацияпрограммногосодержаниядлядетейсособымиобр

азовательнымипотребностями/ 

AdaptationofProgrammaticContentforChildrenwithSpecialEducationalNeeds 



1

0 
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1 1 курсстуденттерінеарналғанэлективтікпәндер/ Элективныедисциплиныдлястудентов 1 курса/ 

Electivesubjects for 1styearstudents 

 
Цитология(ағылшынтілінде)/Цитология(наанглийскомязыке)/Cytology(inEnglish) 

Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites 

Мектептегі биология курсы Школьный курс биологии School Biology Course 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Цитология курсы жасушаның құрылысын, 

қызметін және дамуын зерттейді. 

Жасушаның негізгі компоненті және өмір 

негізі. Сондай-ақ жасушалардың мамандану 

ерекшеліктерін қарастырады. жасушалардың 

құрылысы мен химиялық құрамын, 

жасушаішілік құрылымдардың 

функцияларын, жануарлар мен өсімдіктер 

организміндегі жасушалардың функ-

цияларын, жасушалардың көбеюі мен 

дамуын, жасушалардың қоршаған орта 

жағдайларына бейімделуін зерттейді 

Курс цитологии изучает строение, 

функции и развитие клеток. Основной 

компонент клетки и основа жизни. Также 

рассматриваются особен-ности 

специализации клеток. изучает строение и 

химический состав клеток, функции 

внутриклеточных структур, функции 

клеток в организме животных и растений, 

размножение и развитие клеток, 

адаптацию клеток к условиям 

окружающей среды. 

The course of cytology studies the structure, 

function and development of cells. The main 

component of the cell and the basis of life. The 

features of cell specialization are also considered. 

studies the structure and chemical composition of 

cells, functions of intracellular structures, functions 

of cells in the body of animals and plants, 

reproduction and development of cells, adaptation 

of cells to environmental conditions  

Постреквизиттері/Постреквизиты/Postrequisites 

Ботаника,өсімдіктердің анатомиясы және 

морфологиясы, омыртқасыз және омыртқалы 

зоологиясы, Адам анатомиясы, 

адам физиологиясы, Өсімдіктер 

Ботаника, анатомия и морфология 

растений, зоология беспозвоночных и 

позвоночных,        анатомия        человека, 
физиология       человека,       физиология 

Botany,plantanatomyandmorphology,zoologyof 

invertebrates and vertebrates, human 

anatomy,humanphysiology,plantphysiology,plant 
taxonomyand other biological disciplines. 
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физиологиясы, Өсімдіктер систематикасы 
жәнебасқадабиологиялықпәндер. 

растений,систематикарастенийидругие 
биологическиедисциплины. 

 

Пәнніңерекшеліктері/Особенностидисциплины/Coursefeatures 
   

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

Кожмухаметова Аян Сұлтанқызы 

Аға оқытушы, жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі 

Бородулина Ольга Викторовна 

Кандидат биологических наук, 

ассоциированный  профессор 

Borodulina Olga Viktorovna 

candidate of biological Sciences, associate 

Professor 
   

Гистология(ағылшынтілінде)/Гистология(наанглийскомязыке)/Histology(inEnglish) 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәннің мақсаты: әртүрлі типтегі 

ұлпалардың құрылысын, қызмет етуін және 

өзара байланысын зерттеу. 

 

Міндеттері: келесі жасушалық және тіндік 

жүйелердің құрылымымен жұмыс істеуін 

ассимиляция: 

- Ядроның генетикалық дамуын 

сақтау,қалпына келтіру және іске асыру 

жүйелері; 

- рецептор-барьер-көлікжүйесі-плазмалық 

мембрана; 

- биополимерлерді синтездеу, сегрегациялау 

және жасушаішілік көлік жүйелері-

вакуолярлы жүйе; 

-фотосинтез және энергиямен жабдықтау 

жүйелері-пластидтер және митохондрия. 

- эпителиалды тіндердің құрылысы және 

жұмыс істеуі; 

- дәнекертіндердің әртүрлі түрлерінің 

жасушалар құрылысымен тіршілікету 

ортасының ерекшеліктері; 

- бұлшықеттінінің ерекшелігі; 
- жүйкетінінің құрылысы және жұмыс 

Цель дисциплины: изучение строения, 

функционирования и взаимосвязи тканей 

различных типов. 

Задачи: ассимиляция структуры и 

функционирования следующих клеточных и 

тканевых систем: 

- системы сохранения, воспроизводства и 

реализации генетической информации ядра; 

- рецептор-барьер-транспортная система-

плазматическая мембрана; 

- системы синтеза, сегрегации 

внутриклеточного транспорта биополимеров-

вакуолярная система; 

- системы фотосинтеза и энергоснабжения-

пластиды и митохондрии. 

-  построение и функционирование 

эпителиальных  тканей; 

- особенности строения клетоки среды 

обитания различных видов соединительной 

ткани; 

- специфичность мышечной ткани; 

- построение и функционирование нервной 

ткани. 

1. Thepurposeofdiscipline: to study of the 

structure, functioning and interconnection of 

tissues of different types. 

2. Objectives: 

assimilation of the structure and functioning 

ofthefollowingcell andtissue systems: 

- systems of conservation, reproduction and 

implementation of the genetic information of 

thenucleus; 

- receptor-barrier-transportsystem-

plasmamembrane; 

- Systems for the synthesis, segregation and 

intracellular transport of biopolymers –the 

vacuolar system; 

- systems of photosynthesis and energy supply -

plastidsand mitochondria. 

- buildingand functioningofepithelialtissues; 

- features of cells and the environment of different 

types of connective tissue; 

-the specificityof muscletissue; 

-buildingand function ofnervetissue. 
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істеуі.   

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

1- негізгі жасушалық жүйелерді,  олардың 

қызметету табиғатын, жасушаның 

биологиясымен физиологиясының 

ерекшеліктерін білу; 

2- биологиялық ұлпалардың барлық 

типтерінің биология және жұмыс істеу 

ерекшеліктерін білу; 

3- жануарлардың барлық тіндерін жеңіл 

микроөңдеуді анықтай білу; 

4- эпителиалды, дәнекер, бұлшық ет және 

нерв ұлпаларының тән топтарын анықтай 

білу, микроскоппентіндердің әртүрлі 

түрлерін және оларды функционалдық 

сипаттамаларына жырата білу; 

5- жануарлар тіндерінің барлық түрлерінде 

электрондық Микроскоптың құрылысы 

туралы түсінікке ие болу; 

6- темпоральді препараттарды дайындау 

дағдысының болуы; 

7- микроскопия техникасын меңгеру; 

8- суретте микропрепараты ойнату 

техникасын меңгерген. 

1- Знать основные клеточные системы, 

природу их функционирования, особенности 

биологии физиологии клетки; 

2- Знать особенности биологии 

функционирования всех типов биологических 

тканей; 

3- Уметь идентифицировать в легком 

микрообъеме все типы тканей животных; 

4 - уметь распознавать характерные группы 

эпителиальных, соединительных, мышечных 

и нервных тканей, различать различные типы 

тканей под микроскопом и их 

функциональные характеристики; 

5- Иметь представление о строении во всех 

типах тканей животных электронного 

микроскопа; 

6- иметь навыки приготовления темпоральных 

препаратов; 

7- овладеть техникой микроскопии; 

8—владеет техникой воспроизведения 

микропрепарата на рисунке. 

1 –know basiccellular systems,the nature 

oftheirfunctioning,thecharacteristicsofthebiologya

nd physiologyof thecell; 

2 – knowthe characteristics of the biology 

andfunctioningofall typesof animal tissues; 

3 – be able to identify in a light microscope 

alltypesofanimal tissues; 

4 – be able to recognize the characteristic 

groupsofepithelial, connective, 

muscleandnervoustissues, distinguish between 

different types of tissues under a microscope and 

their functional characteristics; 

5 –tohavesanidea of the structure of in all types 

of animal tissues an electron microscope; 

6 – have skills to preparate of temporary 

preparations; 

7 –to have mastery of the technique of 

microscopy; 

8 –haves skills the technique of reproducing a 

micropreparation in the figure. 

Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites 

Мектептегібиологиякурсы Школьныйкурсбиологии SchoolBiologyCourse 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Тірі организмдердің құрылымын, тіршілік 
әрекетін және тіндердің дамуын зерттейді. 
Гистология тіндердің негізгі топтарын 
зерттейді: интегралды, негізгі, бұлшықет, 
жүйке. Жасушалар құрылысының 
ерекшеліктерін, жасушааралық өзара 
әрекеттесуді, жасушааралық зат құрылымын, 
жасушалар арасындағы байланыс түрлерін  

Изучает структуру живых организмов, 
жизненную активность и тканевое развитие. 
Гистология исследует основные группы 
тканей: интегральной, основной, мышечной, 
нервной. Изучает особенности структуры 
клеток, межклеточное взаимодействие, 
структуру межклеточного вещества, виды 
связи между клетками. Гистология является  

Studies the structure of living organisms, 

vitality and tissue development. Histology 

examines basic groups tissues: an integral main, 

muscle, nervous. Learning particular cell 

structure, cell-cell interaction, the structure of 

the intercellular substance, means of 

communication between cells. Histology is the 

basis for the study of human anatomy and. 
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зерттейді. Гистология адамның анатомиясы 
мен физиологиясын зерттеуге негіз болады  

основой для изучения анатомии и физиологии 

человека. 

Physiology. 

Постреквизиттері/Постреквизиты/Postrequisites 

Ботаника,өсімдіктердіңанатомиясыжәнеморф

ологиясы, Омыртқасыз және омыртқалы 

зоологиясы, Адаманатомиясы,адам 

физиологиясы, Өсімдіктер физиологиясы, 

Өсімдіктер систематикасы 

және басқада биологиялық пәндер. 

Ботаника, анатомия и морфология растений, 

зоология беспозвоночных и позвоночных, 

анатомия человека, физиология человека, 

физиология растений, систематика растений 

и другие биологические дисциплины. 

Botany, plant anatomy and morphology, 

zoologyof invertebrates and vertebrates, human 

anatomy, human physiology, plant physiology, 

plant taxonomy and other biological disciplines. 

Пәннің ерекшеліктері/Особенности дисциплины/Course features   
   

Бағдарлама жетекшісі/Руководитель программы/Programme manager 

Кожмухаметова Аян Сұлтанқызы 

Аға оқытушы, жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі 

Бородулина Ольга Викторовна 

кандидат биологических наук, 

ассоциированный профессор 

Borodulina Olga Viktorovna 

candidate of biological Sciences, associate 

Professor 

Топырақ географиясы/ География почв/ Geography of soil 

Оқу мақсаты/Учебная цель/Purpose 

Топырақтың пайда болуы, топырақ түзілу 
Факторларымен процестері туралы 

тұтастүсінік қалыптастыру. 

сформировать целостное представление 
обобразовании почв, факторах и процессах 

почвообразования. 

To formaholistic view of soil formation, factors and 

processes of soil formation. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент меңгеру 

керек:  

топырақ түзілу факторларын білу; 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать факторы повообразования; состав 

A sare  sult of mastering the discipline, the student 

must: 
know the factors of soil formation; composition 
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Топырақтың құрылымы, құрылымы, 

генезисі, физикалық, химиялық және 

биологиялық қасиеттері; Топырақтың 

орналасуының негізгі заңдылықтары; 

Топырақ жамылғысының дамуына нықтау 

және талдай білу; арнайы жабдықтарды 

пайдалана отырып практикалық 

тапсырмаларды орындау; топырақ 

үлгілерінің құрылымын, қасиеттерін және 

құрамына нықтауға мүмкіндік беретін 

арнайы жабдықтармен жұмыс істеу. 

строение, структуру,  генезис, физические, 

химические и биологические свойства почв; 

основные закономерности размещения почв; 

уметь выявлять и анализировать развитие 

почвенного покрова; выполнять 

практические задания с использование 

специального оборудования; 

приобрести навыки: работы со 

специальным оборудованием, 

способствующим определять структуру, 

свойства и состав почвенных образцов. 

structure, structure, Genesis, physical, chemicaland 

biological properties of soils; basic laws of 

soilplacement; 

to be able to show and analyze the development 

ofsoil cover; to perform practical tasks with the use 

ofspecialequipment; 

acquireskills: work with special equipment that 

helps to determine the structure, properties and  

composition of soil samples. 

Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites 

Мектеп география курсы, Жалпы жертану Школьный курс географии, Общее 
землеведение,  

School geography course, General Geography 

Курстың қысқаша мазмұны/Краткое содержание курса/Coursesummary 

Пән топырақ-географиялық аудандастыру 

үшін жер беті бойынша катушкалардың 

таралу заңдылықтарын зерттеуге 

бағытталған. Жалпы әлеуметтік география 

топырақ түзілу факторларын және 

топырақтың географиялық таралуының 

жалпы заңдылықтарын, топырақ 

жамылғысы құрылысының типтерін 

зерттейді.  

Дисциплина направлена на изучение 

закономерностей распространения почв на 

поверхности Земли в целях почвенно-

географического районирования. Общая 

география почв изучает факторы 

почвообразования и общие закономерности 

географического распределения почв, типы 

структуры почвенного покрова.  

The discipline is aimed at studying the patterns of 

soil distribution on the Earth''s surface for soil-

geographical zoning. General soil geography 

studies soil formation factors and General patterns 

of geographical distribution of soils, types of soil 

cover structure.Formation of a holistic view of soil 

formation, factors and processes of soil formation  

Постреквизиттері/Постреквизиты/Postrequisites 

Қазақстанның физикалық географиясы, Физическая география Казахстана, Physical geographyofKazakhstan, 
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Бағдарлама жетекшісі/Руководитель программы/Programme manager 

АхметоваЭ.Б. 
Ағаоқытушы, география магистрі 

Коваль В.В. 
Старший преподаватель, магистр географии 

KovalV.V. 
Seniorlecturer,master of geography 

 

Ландшафттану/ Ландшафтоведение/ LandscapeStudies 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәнні ңмақсаты: Білім алушылар бір 

семестр ішінде жер бетіндегі ландшафт, 

олардың қалыптасуына әсеретуш 

факторлары  және географиялық 

заңдылықтары, жер бетінде байқалуының 

өзінді керек шеліктері туралы 

толықмағлұмат алады, ландшафттың 

морфологиялық бөліктерін, генетикалық 

түрлерін, таксономиялық бірліктерін 

ажырата алады, ландшафты табиғи 

кешендерінің жеке компоненттерімен өзара 

байланыстыра біледі. 
 

Ғылыми оқулық, анықтамалық әдебиетпен, 

негізгі картографиялық құралдармен, кескін 

картамен дұрыс жұмыс жасау, қажетті 

ақпаратты дұрыстаңдап, жүйелейбілу. 

Цель дисциплины: обучающийся в течение 

семестра получает полную информацию о 

ландшафте на земле, факторах и 

географических закономерностях, 

влияющих на их формирование, 

специфических особенностях проявления на 

земле, различать морфологические части 

ландшафта, генетические  виды, 

таксономические единицы, 

взаимодействовать с  отдельными 

компонентами ландшафтных природных 

комплексов. 

The purpose of the discipline: the student 

duringthe semester receives complete information 

about the landscapeon earth, factors and 

geographical patterns tha taffect their formation, 

specific features of manifestation on earth, to 

distinguish morphological parts of the land scape, 

genetic species, taxonomic units, interact with 

individual components of land scape natural 

complexes. 

Оқыту нәтижесі/Результаты обучения/Learning out comes 

Білім алушылар пәннің зерттеунысанын 

біледі, ландшафттың морфологиялық және 

генетикалық классификациясын, түрлерін, 

оларды қалыптастыру факторларын, негізгі 

географиялық заңдылықтарын сипаттай 

алады. 

Зоналық және азоналық заңдылықтарды 

ажырата алады, сыртқы және ішкікүштер 

туралы фактілерді,  ережелерді түсіндіре 

Обучающиеся знают формы изучения 

дисциплины, могут характеризовать 

морфологическую и генетическую 

классификацию ландшафта, виды, факторы 

их формирования, основные географические 

закономерности. 

Умеет различать зональные и азонические 

закономерности, объяснять положения, 

факты о внешних и внутренних силах; 

Students know the objects of studying the 

discipline, can characterize the morphological and 

genetic classification of the landscape, species, 

factors of their formation, the main geographical 

patterns. 

Able to distinguish between zonal and azonic 

patterns, explain the position, the facts about the 

externa land internal forces; 
Can display and interpret drawings, tables, graphs 
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алады; 
Ландшафт құрушы компоненттерді және 

олардың өзара байланысынсыз балар, 

кестелер, графиктермен бейнелеп, 

түрлендіріптүсіндіре алады; 

Ландшафттың морфологиялық бөліктерін, 

ландшафттық сфераны, таксономиялық 

бірліктерін суреттермен, сызбалармен 

салыстырады, айырмашылығын көрсетеді, 

мысалдар келтіреді; 

Сыртқы күштермен антропогендік фактор 

әсерінен қалыптасатын ландшафт түрлерін 

ажырата алады, географиялық таралуымен 

өзгеру себеп-салдарын талдайды; 

Ландшафтты табиғи кешеннің басқада 

компоненттерімен өзара 

байланысынайқындай алады, біртұтас 

табиғи кешен ретінд ежүйелейді; 

Қазақстанның таулы және жазықты 

аймақтарындағы ландшафттың 

географиялық таралуына, олардың өзіндік 

ерекшеліктеріне бағ абереді. 

Ландшафтообразующие компоненты и их 

взаимосвязь могут отображать и 

интерпретировать чертежами, таблицами, 

графиками; 

Сравнивает морфологические части 

ландшафта, ландшафтную сферу, 

таксономические единицы с рисунками, 

чертежами, показывает различие, приводит 

примеры; 

различает виды ландшафтов, 

формирующиеся под влиянием внешних сил 

и антропогенных факторов, анализирует 

причины  и последствия географического 

распространения и изменения; 

способен определять взаимосвязь 

ландшафтного природного комплекса с 

другими компонентами, систематизировать 

как единый природный комплекс; 

оценивает географическое распространение 

ландшафта в горных и равнинных регионах 

Казахстана,их специфические особенности. 

landscape components and their relationship; 

compares morphological parts of the landscape, 

landscapesphere, taxonomic units with drawings, 

drawings, shows the difference, gives examples; 

distinguishes types of land scapes formed under the 

influence of external forces and anthropogenic 

factors, analyzes the causes and consequences of 

geographical distribution and change; 

able to determine the relationship of landscape 

natural complex with other components, 

systematizeas a single natural complex; 

assesses the geographical distribution of the 

landscape in the mountain and plain regions of 

Kazakhstan, their specific features. 

Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites 

Мектеп география курсы Мектеп география курсы Мектеп география курсы 

Курстың қысқаша мазмұны/Краткое содержание курса/Coursesummary 

Жер ландшафттарының құрылысын, пайда 
болуын, жұмыс істеуін және өзгеруін 
зерттейді. Ландшафттардың түрлері: 
Құрылымдық-генетикалық, құрылымдық-
функционалдық, эволюциялық-динамикалық, 
өңірлік және жергілікті деңгейдегі 
ландшафттар.  

Изучает строение, происхождение, 

функционирование и трансформацию 

земных ландшафтов. Типы ландшафтов: 

структурно-генетическое, структурно-

функциональное, эволюционно-

динамическое, ландшафтов регионального и 

локального уровней.  

Studies the structure, origin, functioning and 

transformation of terrestrial landscapes. Types of 

landscapes: structural-genetic, structural-

functional, evolutionary-dynamic, landscapes of 

regional and local levels.  
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Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Қазақстанның физикалық географиясы, 
 

Физическая география Казахстана, 
 

Physical geographyofKazakhstan, 
 

Бағдарлама жетекшісі/Руководитель программы/Programmemanager 

АхметоваЭ.Б.география магистрі,аға 

оқытушы 

Баубекова Гаухар Коныспаевна,магистр 

педагогического образования,старший 
преподаватель 

KovalV.V. 

Seniorlecturer, master of geography 



19  

2 Курс студенттеріне арналған элективтік пәндер/ Элективные дисциплины для студентов 2 курса/ 

Electivesubjectsfor 2styear students 

 
Қазақстанның физикалық географиясы/ Физическая география Казахстана/Physical Geography of Kazakhstan 

Оқу мақсаты/Учебная цель/Purpose 

Пәннің мақсаты: 

 
-Қазақстан аумағының табиғи 

жағдайларының географиясы бойынша 

пәндік құзырет тілікті қалыптастыру,оның 

қалыптасуымен дамуының негізгі 

заңдылықтарын қалыптастыру. 

Цель дисциплины: 
-сформировать предметные компетенции по 

географии природных условий территории 

Казахстана,основные закономерности ее 

формирования и развития. 

Purpose of discipline: 
-to form subject competences on geography of 

natural conditions of the territory of Kazakhstan, 

the main regularities of its formation and 

development. 

Оқыту нәтижесі/Результаты обучения/Learning out comes 

Қазақстан территориясының табиғи 

жағдайларының географиясы, экологиялық 

мәселелер: себептері, салдары және оларды 

шешу жолдары бойынша білім алады 

Физикалық-географиялық жағдайдың 

ерекшеліктерін талдайды, географиялық 

жағдайдың табиғат компоненттеріне әсерін 

анықтайды; 

 
Физикалық-географиялық процестермен 

құбылыстарды болжайды; 

 
Жер бедерінің қалыптасу заңдылықтарын 

және оның тектоника мен геологиямен өзара 

байланысын анықтайды; 

 
Карта бойынша судың,бассейндердің 

таралушарттарын,қоректену режимін, 

Владеет знаниями по географии природных 

условий  территории  Казахстана, 

экологические   проблемы:  причины, 

последствия и пути их решения 

Анализирует  особенности    физико-

географического    положения,   выявлять 

влияние географического положения на 

компоненты природы; 

Прогнозирует физико-географические 

процессы и явления; 

Выявляет закономерности формирования 

рельефа и его взаимосвязи с тектоникой и 

геологией; 

Определяет и оценивает по картам условия 

распространения вод,бассейнов,режим 

питания,сток,уклон реки;распределении 

почвенно-растительного покрова; 

Выявляет факторы формирования 

природных зон и высотной поясности; 

Has knowledge of the geography of natural 

conditions of the territory of Kazakhstan, 

environmental problems: causes, consequences 

andsolutions 

Analyzes the features of physical and geographical 

location, to identify the impact of geographical 

locationon the components ofnature; 

Predicts physical and geographical processes and 

phenomena; 

Identifies patterns of formation of the relief and its 

relationship to tectonics and Geology; 

Determines and evaluates on maps the conditions 

of water distribution, basins, diet, flow, slope of the 

river; distribution of soil and vegetation cover; 

Identifies factors of formation of natural zones and 

altitudinal zonation; 

Finds the causes of environmental problems, their 

consequences and solutions. 
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ағынның, өзеннің ең істігін, топырақ-өсімдік 

жамылғысының таралуын анықтайды және 

бағалайды; 

 
* Табиғи аймақтармен биіктік белдеудің 

қалыптасу факторларын анықтайды; 

 
* Экологиялық проблемалардың 

себептерін,олардың салдарын жәнешешу 

жолдарын табады. 

Находит причины экологических 

проблем,их последствия и пути решения. 

Строит творческие картосхемы,диаграммы 

и графики,анализирует ихс одержание 

 

Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites 

Мектеп география курсы, 

Ландшафттану,Жалпы жертану 

Школьный курс географии, 

ландшафтоведение 

Общее землеведение 

school geography course, landscapestudies, 

Generalearth Science 

Курстың қысқаша мазмұны/Краткое содержание курса/Coursesummary 

Аймақтық заңдылықтар қалыптасу 

заңдылықтарын, әрекетін, Қазақстан 

Республикасы табиғи ортасының кеңістіктік 

дифференциациясын оқу.  

Курс дисциплины изучает геологические 

этапы становления, развития физико-

геоморфологических процессов объектов 

Казахстана. Первый блок изучает климат, 

водные ресурсы, рельеф, полезные 

ископаемые РК. Во второй части 

представлены крупные физико-

географические объекты, экологические 

факторы, рациональное использование.  

The course of discipline studies the geological 

stages of formation, development of physical and 

geomorphological processes of objects of 

Kazakhstan. The first unit examines the climate, 

water resources, topography, mineral resources of 

the RK. The second part presents large physical 

and geographical objects, environmental factors, 

rational use.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік географиясы, Қазақстанның 
қазіргі географиясы, Қазіргі дүние 

Экономическая  и социальная география 

Казахстана, Современная география 
Казахстана, Экономическаягеографиямира, 

Economic and social geography of Kazakhstan, 

Modern geography of Kazakhstan, Geography of 
The modern world. 
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географиясы. География современного мира.  

Бағдарлама жетекшісі/Руководитель программы/Programme manager 

Ахметова.Э.Б.Аға оқытушы, география 

магистрі 

Омарова К.И. 

Старший преподаватель, магистр 

географии 

Koval V.V.Senior Lecturer, Master of Geography 

Қазақстан табиғатының географиялық зерттеулері/Географические исследования природы Казахстана/Geographical Studies of the 
Nature of Kazakhstan 

Оқу мақсаты/Учебная цель/Purpose 

Пәннің мақсаты: 

 
- Қазақстан аумағының табиғи жағдайларын 

зерттеу географиясы бойынша пәндік 

құзыреттілікті қалыптастыру, оның 

қалыптасуымен дамуының негізгі 

заңдылықтарын қалыптастыру. 

Цельдисциплины: 
-сформировать предметные компетенции по 

географии исследовании природных 

условий территории Казахстана, основные 

закономерности ее формирования и 

развития. 

Purpose of discipline: 
-to form subject competences on geography of 

research of natural conditions of the territory of 

Kazakhstan, the main regularities of its formation 

and development. 

Оқыту нәтижесі/Результаты обучения/Learning out comes 

Қазақстан аумағының табиғи жағдайларын 

зерттеу географиясы бойынша білімді, 

ғалымдардыңең бегімен үлесін, олардың 

Қазақстан ғылымын қалыптастырудағы 

рөлінмеңгерген; 

 
Қазақстан аумағындағы табиғи 

жағдайлардың ерекшеліктерін талдайды; 

 
Физикалық-географиялық процестермен 

құбылыстарды болжайды; 

 
Жер бедерінің қалыптасу заңдылықтарын 

және оның тектоника мен геологиямен өзара 

байланысын анықтайды; 

Владеет знаниями по географии и 

следования природных условий территории 

Казахстана, вклад и трудыу ченных, их роль 

в формировании науки Казахстана; 

Анализирует особенности природных 

условий на территории Казастана; 

Прогнозирует  физико-географические 

процессы и явления; 

Выявляет закономерности формирования 

рельефа и его взаимосвязи с тектоникой 

игеологией; 

Применяет навыки работы с 

картографическим, статистическим 

материалом; 

Организует проектную, исследовательскую 

работу при выполнении практических 

Owns knowledge on geography of research of 

natural conditions of the territory of Kazakhstan, 

contribution and works of scientists, their role 

information of science of Kazakhstan; 

Analyzes the features ofnatural conditionson the 

territory of  Kazakhstan; 

Predicts physical and geographical processes and 

phenomena; 

Itreveals the regularities of formation of the 

reliefand its relationship to tectonics and Geology; 

Applies skills of work with cartographic, statistical 

material; 

Organizes project, research work in the 

implementation of practical tasks, using ICT; 

Finds the causes of environmental problems, their 

consequences and solutions. 
Applies the acquired  knowledge and skills in 
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Картографиялық,

 статистикалық

материалмен жұмыс істеу дағдыларын 

қолданады; 

 
Актқолдана отырып, практикалық 

тапсырмаларды орындау кезінде жобалық, 

зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады; 

Экологиялық проблемалардың себептерін, 

олардың салдарын және шешу жолдарын 

табады. Кәсіби қызметте алған біліммен 

іскерлікті қолданады. 

заданий, используя ИКТ; 
Находит причины экологических проблем, 

их последствия и пути решения. 

Применяет полученные знания и умения в  

профессиональной деятельности. 

Professional activities. 

Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites 

Жалпы жертану, Географиялық 

номенклатура,  
 

Общее землеведение, Географическая 

номенклатура,  

Generall and history,Geographical nomenclature, 

General earth Science 

Курстың қысқаша мазмұны/Краткое содержание курса/Coursesummary 

Курс жергілікті және аймақтық деңгейдегі 

геожүйелерді кеңістіктік– уақытша 

ұйымдастыру заңдылықтарының негізгі 

принциптерін қалыптастыруға, табиғи-

антропогендік геожүйелер, жермен 

Қазақстанның ландшафтық сферасының 

құрылымы туралы бағытталған. 

Аудандастырудың географиялық әдістерін 

қолдану, далалық бақылауларды талдау 

және синтездеу. 

Курс направлен на формирование основных 

принципов закономерностей 

пространственно-временной организации 

геосистем локального и регионального 

уровней, о природно-антропогенных 

геосистемах, структуре ландшафтной сферы 

Земли и Казахстана. Использование 

географических методов районирования, 

анализ и синтез полевых наблюдений. 

The course is aimed at forming the basic principles 

of the laws of the spatio-temporal organization of 

geosystems at the local and regional levels, about 

natural and anthropogenic geosystems, the 

structure of the landscape sphere of the Earth and 

Kazakhstan. The use of geographical methods of 

zoning, analysis and synthesis of field 

observations.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік географиясы, Қазақстанның 

қазіргі географиясы, Қазіргі дүние 

географиясы. 

Экономическая  и социальная география 

Казахстана, Современная география 
Казахстана, География современного мира. 

Economic and social geography of Kazakhstan, 

Modern geography of Kazakhstan, Geography of 
The modern world. 

Бағдарлама жетекшісі/Руководитель программы/Programmemanager 
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АхметоваЭ.Б. 

Ағаоқытушы, география магистрі 

Омарова К.И. 

Старший преподаватель, магистр 

географии 

Koval V.V.Senior Lecturer,Master of Geography 



24  

3 Курс студенттеріне арналған элективтік пәндер/ Элективные дисциплины для студентов 3 курса/ Elective 

subjects for 3st year students 
 

Адам анатомиясы/Анатомия человека/Human Anatomy 

Оқу мақсаты/Учебная цель/Purpose 

Пәннің мақсаты: студенттердің адам 

денесінің құрылысымен қызмететуі, 

балалармен жасөспірімдердің өсуімен 

дамуының негізгі заңдылықтары, 

спортшылардың спорттық морфология 

ерекшеліктері туралы білім алуы болып 

табылады. 

Пәннің міндеттері: 

Студенттерді мектепте сабақ өткізу, 

спортшыларды дайындау кезінде 

балалармен жасөспірімдер ағзасының 

ерекшеліктері туралы білімді пайдалануды 

үйрету. 

Цельд исциплины: овладение студентами 

знаниями об основных закономерностях 

роста и развития детей и подростков, об 

особенностях спортивной морфологии 

спортсменов. 

Задачи дисциплины: 

научить студентов использовать знания об 

особенностях детского и юношеского 

организма при проведении занятий в школе, 

подготовке спортсменов. 

The purpose of the discipline: mastering students 

'knowledge about the basic laws of growth and 

development of children and adolescents, about the 

features of sports morphology of athletes. 

Tasks of the discipline: 

Teach students to use knowledge about the 

characteristics of children's and youth's bodies 

when conducting classes at school, training 

athletes. 

Оқыту нәтижесі/Результаты обучения/Learning out comes 

ОН1 адамның құрылымдық және қызметті 

кұйымдасуының негізгі қағидаларын 

біледі;ОН 2 – дамып келе жатқан ағзаның 

ерекшеліктері туралы заманауи 

мәліметтерді меңгереді; 

ОН3 жастық,конституционалдық, 

Жыныстық диморфизмнегіздері жөнінде 

түсінігі қалыптасады; 

ОН4-морфологиялық зерттеулер тәсілдерін 

пайдаланады 

ОН5-зертханалық сабактарда өзбетімен 

тәжіри белік ғылыми зерттеулер 

жүргізеді;ОН6-организмнің жүйелерінің 

ерекшеліктерін салыстырады,сипаттайды, 
ажыратады; 

РО 1 – знает основные методы и 

средствапознания, обучения и 

самоконтроля длясвоего 

интеллектуального 

развития,повышениякультурногоуровня,пр

офессиональной 

компетенции,сохранениясвоегоздоровья,нр

авственногоифизическогосамосовершенств

ования; 

РО 2 – демонстрирует знания 

оморфофункциональных основах 

строенияразличных органов организма 

человека;РО 3 – применяет знания по 

анатомиичеловека в педагогической и 

научно-исследовательскойдеятельности;; 

РО 4 – владеет профессиональными 

RO1-knows the main methods and means of 

knowledge, training and self-control for their 

intellectual development, improving cultural level, 

professional competence, maintaining their health, 

moraland physical self-improvement; 

RO2-demonstrates knowledge about the 

morphofunctional foundations of the structure of 

various organs of the human body; 

RO3-applies knowledge of human anatomyin 

teaching and research activities;; 

RO 4-owns professional terms and concepts in the 

field of human anatomy, effectively applies them 

when submitting educational material; 

RO 5 - the algorithm creates a hygienic assessment 

of the environment of the child and the adolescent, 
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терминами,понятиями в области анатомии 
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ОН7адам анатомиясын зерттеуде қазіргі 

заманға сайақпараттытауып 

қолданады;ОН8 анатомиялық 

препараттармен және оқу құралдарымен 

жұмыс істей алады 

оқылған материалды талдайды және 

синтездейді 

человека,эффективно применяет их 

приподаче учебного материала; 

РО5-создает алгоритм гигиенической 

оценки окружающей среды ребенка и 

подростка,режима работы воспитательных и 

учебных учреждений, расписания 

уроков,организации и проведения уроков и 

внеклассных мероприятий в учебных 

заведениях; 

РО    6    - организует проектную, 

исследовательскую работу при выполнении 

лабораторно-практических заданий, 

используя ИКТ; 

РО7–находит,классифицирует,анализирует 

и синтезирует информацию об анатомии и 

методах анатомического описания 

биологических объектов,применяет ее на 

практике; 

РО8-прогнозирует возможности 
формирования здорового образа жизни и 

укрепления здоровья на всех возрастных 

периодах жизни человека. 

behavior, educational and training nstitutions, 

scheduling, organizing and conducting lessons 

andextra-curricular activities in schools; 

RO 6-organizes project and research work when 

performing laboratory and practical tasks using 

ICT; 

RO7-finds, classifies, analyzes, and syn the sizes 

information about the anatomy and methods of 

anatomical description of biological objects, and 

appliesit in practice; 

RO 8-predicts the possibility of forming a healthy 

lifestyle and strengthening health at all age periods 

of human life. 

Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites 

Берілен пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді 

оқыпүйрену нәтижесінде алған білімдері 

меникемділіктері,дағдылары 

қажет:биология, физика, экология және 

химияның мектеп курстары,

 цитология, гистология, 

Жасерекшелік физиологиясы және гигиена, 

Адам және жануарлар 

физиологиясы/Биофизика/ 

Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания,умения и 

навыки,полученные в результате изучения 

следующих 

дисциплин:биология,физика,экология и 

школьные курсы 

химии,цитология,гистология,Возрастная 

физиология и гигиена, 1 

Физиология человека и 

животных/Биофизика/ 

To master this discipline,you need knowledge, 

skills and abilities obtained as a result of studying 

the following disciplines: biology, physics, ecology 

and school chemistry courses, Cytology, histology, 

Age Physiology and Hygiene Human and Animals 

Physiology Biophysics 

/ 

Курстың қысқаша мазмұны/Краткое содержание курса/Coursesummary 
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Жаратылыстану-ғылыми циклдің басқа 

пәндерімен қатар адам анатомиясы әр түрлі 

деңгейде тірі ағзалар құрылысының 

заңдылықтары туралы білімнің негізін 

құрайтын теориялық пән болып табылады. 

Адам анатомиясы-бұл синтетикалық, 

көпжоспарлы ғылым, зерттеу пәні-адам 

және оның шығу тегі, эволюциясы, 

географиялық таралуы, ағзаның жеке дамуы 

және оның морфологиялық вариабельділігі 

туралы мәліметтерді қамтиды.  

Наряду с другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла, анатомия 
человека является теоретической 
дисциплиной, составляющей фундамент 
знаний о закономерностях строения живых 
организмов на разных уровнях их 
организации. Анатомия человека – это 
синтетическая, многоплановая наука, 
объединенная предметом исследования – 
человеком, и включающая сведения о его 
происхождении, эволюции, географическом 
распространении, индивидуальном развитии 
организма и его морфологической 
вариабельности. морфологию 

Along with other disciplines of the natural science 

cycle, human anatomy is a theoretical discipline 

that forms the foundation of knowledge about the 

laws of the structure of living organisms at 

different levels of their organization. Human 

anatomy is a synthetic, multifaceted science, united 

by the subject of research - a person, and including 

information about its origin, evolution, 

geographical distribution, individual development 

of the organism and its morphological variability.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Пәнді оқы пүйренудің нәтижесінде алған 

білімдерімен дағдылары келесі 

пәндердімеңгеруге қажет: адам 

физиологиясы, адам экологиясы,генетика. 

В результате изучения дисциплины знания и 

навыки, полученные в результате изучения 

дисциплины,необходимы для изучения 

следующих дисциплин:физиология 

человека,Экология человека,генетика. 

As are sult of studying the discipline,the 

knowledge and skills obtained as are sult of 

studying the discipline are necessary for studying 

the following disciplines: human physiology, 

human Ecology, and genetics. 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

Суюндикова Ж. Т., аға оқытушысы, 
биологиямагистрі 

РучкинаГ.А.,кандидатбиологических 
наук,ассоциированныйпрофессор 

SuyundikovaZh.T.,MasterofBiology 

Эволюциялық даму/ Эволюционное развитие/EvolutionaryDeveiopment 

Оқу мақсаты/Учебная цель/Purpose 

Пәннің мақсаты–студенттерді эволюциялық 

теорияның тарихи және қазіргі жай-

күйіментаныстыру, жердің геологиялық 

өткендегі өмір жағдайының өзгеруіне 

байланысты организмдердің негізгі 

топтарының тарихи дамуын ашолу 

жасау. Қазіргі биологияның маңызды 

мәселелерін талқылау:  биологиялық түрі 

Цель дисциплины – ознакомление студентов 

с историческим и современным состоянием 

эволюционной теории, дать обзор 

исторического развития основных групп 

организмов в связи с изменениями условий 

жизни в геологическом прошлом Земли. 

Обсудить важнейшие проблемы 

современной биологии: биологический вид 

The purpose of the disciplineis to familiarize 

students with the historical and current state of 

evolutionary theory, to give anover view of the 

historical development of the main groups of 

organisms in connection with changes in living 

conditions in the geological past of the Earth.To 

Discuss the mos timportant  problems of modern 

biology: species and speciation, the driving forces 
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ментүрленуі, эволюциялық үрдістің 

қозғаушык үші және оны шектейтін 

факторлар, эволюцияның бағыттылығымен 

болжамдылығы, эволюциялық прогресс, 

адамның шығутегі және оның табиғаттағы 

орны және т. б. 

Пәннің міндеттері: 

Пәндіоқытудың міндеттері: тарихи дамудың 

қозғаушы күштерімен жалпы 

заңдылықтарын анықтау. 

- Популяцияның өзгергіштігінен бастап 

және түртүзу мен аяқталатын эволюциялық 

процестіңб арлық буындарын кең 

тәжірибелік зерттеу. 

- Эволюциялық ғылымның негізгі 

мәселелерінің теориялық зерттеулерінің 

дамуы. Бұл мәселені шешудің бір жолы-

жаңа гипотезаларды ұсыну. 

И видообразование, движущие силы 

эволюционного процесса  и 

ограничивающие его факторы, 

направленность и предсказуемость 

эволюции, эволюционный прогресс, 

происхождение человека и его место в 

природе и др. 

Задачи дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины: выявление 

общих закономерности и движущих сил 

исторического развития. 

- широкое экспериментальное изучение 

всех звеньев эволюционного процесса, 

начиная с изменчивости популяции 

заканчивая видообразованием. 

-развитие теоретических исследований 

основных проблем эволюционной науки. 

Один из путей решения данной задачи–

выдвижение новых гипотез. 

of the evolutionary process and its limiting factors, 

the direction and  predictability of evolution, 

evolutionary progress, the origin of man and 

hisplacein nature, etc. 

Discipline objectives: 

Objectives of the discipline: to identify common 

patterns and driving forces of historical 

development. 

- Wide experimental study of all links of the 

evolutionary process, starting with population 

variability and ending with speciation. 

- development of theoretical studies of the main 

problems of evolutionary science.One way to solve 

this problemis to proposenewhypotheses. 

Оқыту нәтижесі/Результаты обучения/Learning out comes 

Пән бойынша оқу материалының негізгі 

компоненттерін оқыту әдістемесін, оның 

басқа  ғылымдармен  өзара байланысын, 

нормативтік-құқықтық    құжаттарды, 

МЖМБС,   мектеп     курсының 

бағдарламаларымен оқулықтарын біледі; 

оқу материалының мазмұнын  таңдайды, 

әртүрлі қызмет түрлерін ұйымдастыру үшін 

қазіргі   заманғы     ақпараттық 

технологияларды  қолданады,    ұжымдық, 

топтық  және  жеке  қызметті тиімді 

үйлестіреді; 

қоғамдастықтардың эволюциясы туралы 

білімді қолданады; 

Знает методику преподавания основных 

компонентов учебного материала по 

дисциплине, ее взаимосвязь с другими 

науками, нормативно-правовую 

документацию, ГОСО, программы  

учебники школьного курса; 

Отбирает содержание учебного материала, 

применяет современные информационные 

технологии для организации различных 

видов деятельности, эффективно сочетает 

коллективную, групповую и 

индивидуальную деятельность; 

применяет знания об эволюции сообществ; 

владеет навыками классификации 

Knows the methodology of teaching the main 

components of the educational material on the 

discipline, its relationship with other Sciences, 

legal documentation, SES, programs and textbooks 

of the school course; 

Selects the content of educational material, uses 

modernin formation technologies for the 

organization of various activities, effectively 

combines collective, group and individual 

activities; 

Applies knowledge about the evolution of 

communities; 

has the skills of classification of flora and fauna; 

owns professional terms and concepts, effectively 
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Өсімдіктермен жануарлар әлемін жіктеу 

дағдыларынмеңгерген; 

-кәсіби терминдермен ұғымдардымеңгерген, 

оларды оқу материалын берудетиімді 

қолданады; 

Өсімдік және жануарлар әлемінің 

геохронологиялық кезеңдерінің 

доминанттарын анықтайалады; 

Гоминид эволюциясы туралы ақпаратты 

табады, жіктейді, талдайды және 

синтездейді; 

Сабақты талдайды және сабақтың өзіндік 

талдауын жүргізеді. 

Растительного и животногомира; 
Владеет профессиональными терминами  и 

понятиями, эффективно применяет их при 

подаче учебного материала; 

умеет определять доминанты растительного 

и животного мира геохронологических 

периодов; 

находит, классифицирует, анализирует и 

синтезирует информацию об эволюции 

гоминид; 

анализирует уроки и производит 

самоанализурока. 

Applies them when applying educational material; 

is able to determine the dominant flora and fauna 

of geochronological periods; 

finds, classifies, analyzes and syn the 

sizes information about the evolution of hominids; 

analyzes the lessons and makes introspection of the 

lesson. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Генетика, цитология Генетика, цитология, Genetics, Cytology, 

Курстың қысқаша мазмұны/Краткое содержание курса/Coursesummary 

Тарихи дамудың заңдылықтары мен 
қозғаушы күштерін зерттеу. Эволюциялық 
процестеріндегі барлық тізбектерін: 
популяцияның өзгергіштігінен бастап, түр 
түзумен аяқталатын кең тәжірибелік 
зерттеу. Тарихи эволюцияның негізгі 
кезеңдерін зерттеу. Эволюциялық процестің 
теориялық концепциялары. Эволюциялық 
ғылымның негізгі мәселелерінің теориялық 
зерттеулерінің дамуы.  

Изучение закономерностей и движущих сил 
исторического развития. Широкое 
экспериментальное изучение всех звеньев 
эволюционного процесса, начиная с 
изменчивости популяции и заканчивая 
видообразованием. Изучение основных 
этапов исторической эволюции. 
Теоретические концепции эволюционного 
процесса. Развитие теоретических 
исследований основных проблем 
эволюционной науки. 

The study of patterns and driving forces of 
historical development. Wide experimental study of 
all parts of the evolutionary process, starting with 
the variability of the population and ending 
speciation. Study of the main stages of historical 
evolution. Theoretical concepts of the evolutionary 
process. The development of theoretical studies of 
basic problems of evolutionary science.  
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Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Адам және жануарлар 

физиологиясы 

Физиология человека и животных Physiology of man and animals 

Бағдарлама жетекшісі/Руководитель программы/Programmemanager 

Кубеев М.С. аға оқытушы Пережогин Ю.В., 
Кандидат биологических наук, профессор 

Perezhogin Yu.V.,candidate of biological 
sciences, professor 

   

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы/ Экономическая и социальная география Казахстана/ Economic 

and Social Geography of Kazakhstan 

Оқу мақсаты/Учебная цель/Purpose 

ҚР табиғи-ресурстық әлеуетін, 

экономикалық аудандардың географиясын, 

әлеуметтік саланы, ҚР саяси географиясын, 

салалық және өңірлік кешендерді зерттеу. 

изучить природно-ресурсный потенциал РК, 

географию экономических районов, 

социальную сферу, политическую 

географию РК, отраслевые и региональные 

комплексы. 

to study natural-resource potential of Kazakhstan, 

geography of economic regions, social, political 

geography of Kazakhstan, sectoral and regional 

systems. 

Оқыту нәтижесі/Результаты обучения/Learningoutcomes 

Республиканың экономикалық-

географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономиканы дамытудағы маңызын 

көрсетеді; 

Қазақстанның жеркөлемі, халқының саны, 

пайдалық азбалардың қоры, өнеркәсіп және 

ауылшаруашылығы өнімдерінің көлемінен 

ТМД-даалатын орнын анықтайды Халықтың

 саны, орналасу ерекшелігі, 
ұлттық құрамы, ұлтаралық қатынастар 

Характеризует минерально-сырьевую базу, 

отраслевую структуру, экономические 

района Казахстана; 

Объясняет причинно-следственные связи, 

закономерности развития экономических, 

социальных, политических процессов; 

демонстрирует применение теоретического 

ипрактическогоматериалаприрешениеситуат

ивных задач; 
рассуждаетобэкологическихпроблемах, 

itcharacterizesthemineralresourcebase,industrystruc

ture, economic conditions of 

Kazakhstan;explainscause-and-

effectrelationships,patternsofdevelopmentofecono

mic,socialandpoliticalprocesses; 

demonstratestheapplicationoftheoreticalandpractic

al material in solving situational 

problems;talksaboutenvironmentalproblems,logisti

csgeography, international and regional 
organizations; 
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Мәселелерін көрсетеді; 
Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі 

және табиғат ресурстарының әркелкілігі, 

олардың шаруашылық салаларының 

орналасуы мен дамуына әсерін анықтайды; 

экологиялық  проблемалар,  логистика 

географиясы,  халықаралық,  өңірлік 

ұйымдар туралып айымдайды; 

Қазақстандаедәуірдамығанөнеркәсіпсалалар

ы,олардыңіріорталықтарынанықтайды; 

Көліктіңнегізгітүрлері,олардыңжүкайналым

ындағырөлі,республикаішіндегіжәнемемлек

етаралықэкономикалықбайланыстардыжетіл

діружолдарынкөрсетеді; 

Қазақстанныңәрбірэкономикалықаудандары

ныңтабиғатжағдайларыменресурстарыныңе

рекшеліктері,олардыңқұрамы,шаруашылық

мамандануы,олардыңқалыптасунаәсерететін

факторлар,дамумәселелері,ірі 

территориялық-

өндірістіккешендеріжәнеөнеркәсіп 

тораптарын талқылайды. 

географиилогистики,международных,регио

нальныхорганизациях; 

создаеталгоритманализаэкономическихрайо

нов,отраслей экономики; 

организуетпроектную,исследовательскуюра

ботупривыполнениепрактическихзаданий,ис

пользуя ИКТ; 

прогнозируетизменениедемографическихпо

казателей; 

обсуждает современные

 отрасли,геополитическиево

просыКазахстана. 

createsanalgorithmfortheanalysisofeconomicareas,s

ectors oftheeconomy; 

organizes project, research work in

 theimplementation of practical tasks, 

using ICT;predictschanges in demographics; 

discussesmodernindustries,geopolitical 

issuesofKazakhstan. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Қазақстанның физикалық географиясы, дүние 

жүзінің географиялық мәліметтер базасы  
Физическая география Казахстана, 
географические базы данных мира 

Physical geography of Kazakhstan, Geographic 

databases of the world 
Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси 
географияның дамуы мен қалыптасуын 
оқыту. 

Изучение экономических, социальных 

процессов общества, методологии и 

парадигмы науки, принципы и методы 

исследования, отраслевой состав 

Республики Казахстан, географии развития, 

внешнеэкономических связей, 

экологические проблемы.  

Study of economic, social processes of society, 

methodology and paradigm of science, principles 

and methods of research, sectoral composition of 

the Republic of Kazakhstan, geography of 

development, foreign economic relations, 

environmental problems.  
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Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

әлем өңірлерінің географиясы, әлемнің 
экономикалық географиясы,  

географиярегионовмира,экономическая 
география мира,  

geographyofregionsoftheworld,economic 
geographyoftheworld 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

Баубекова Г. К. аға

 оқытушы,педагогикалықбі

ліммагистрі. 

Баймаганбетова К. Т. аға оқытушы, 
туризммагистрі 

БаубековаГ.К.Старшийпреподаватель,маги

стрпедаогогичесскогообразоанияБаймаганб

етова К.Т.Старший 
преподаватель,магистртуризма 

BaubekovaG.K.Seniorlecturer,masterofpedagogical

education. 

BaimaganbetovaK.T.Seniorlecturer,masteroftouri

sm 

Қазақстанныңқазіргізаманғыгеографиясы/СовременнаягеографияКазахстана/ModernGeographyofKazakhstan 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

ҚР табиғи-ресурстық

 әлеуетін,экономикалықаудандард

ыңгеографиясын,әлеуметтіксаланы, 

ҚРсаясигеографиясын,салалықжәнеөңірлікк

ешендердізерттеу. 

изучить природно-ресурсный потенциал 

РК,географиюэкономическихрайонов,социа

льнуюсферу,политическую 

географию РК, отраслевые и 

региональныекомплексы. 

to study natural-resource potential of 

Kazakhstan,geographyofeconomicregions,social,po

liticalgeographyofKazakhstan,sectoralandregionals

ystems. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Қазақстанныңминералдық-

шикізатбазасын,салалыққұрылымын,эконом

икалықаудандарынсипаттайды; 

себеп-салдарлық 

 байланыстарды,эконом

икалық, әлеуметтік,

 саясипроцестердіңдам

узаңдылықтарынтүсіндіреді; 

ситуациялықесептердішешукезіндетеориял

ықжәнепрактикалықматериалдықолданудык

өрсетеді; 
экологиялық    проблемалар,     логистика 

характеризуетминерально-

сырьевуюбазу,отраслевуюструктуру,эконом

ическиерайонаКазахстана; 

объясняетпричинно-

следственныесвязи,закономерностиразвития

экономических,социальных,политическихпр

оцессов; 

демонстрирует

 понимание

государственныхпрограммвобластиразвития

экономики; 

рассуждаетобэкологическихпроблемах,геог

рафиилогистики,международных, 

itcharacterizesthemineralresourcebase,industrystruc

ture, economic conditions of 

Kazakhstan;explainscause-and-

effectrelationships,patternsofdevelopmentofecono

mic,socialandpoliticalprocesses; 

demonstratestheapplicationoftheoreticalandpractic

al material in solving situational 

problems;talksaboutenvironmentalproblems,logisti

csgeography, international and

 regionalorganizations; 
createsanalgorithmfortheanalysisofeconomic 
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географиясы,  халықаралық, 

 өңірлікұйымдартуралыпай

ымдайды;экономикалық

 аудандарды,

 экономикасалаларынталда

уалгоритмінқұрады; 

актқолданаотырып,практикалықтапсырмала

рдыорындаукезіндежобалау,зерттеужұмыст

арынұйымдастырады; 

демографиялықкөрсеткіштердіңөзгеруінбол

жайды; 

қазіргізаманғысалаларды,Қазақстанныңгеос

аясимәселелерінталқылайды. 

региональныхорганизациях; 
создаеталгоритманализаэкономическихрайон

ов,отраслей экономики; 

организуетизучениеотраслейсовремннойэкон

омикиКазахстана; 

прогнозируетизменениедемографическихпо

казателей; 

обсуждает современные

 отрасли,геополитическиево

просыКазахстана. 

areas,sectorsoftheeconomy; 
organizes project, research work in

 theimplementation of practical tasks, 

using ICT;predictschanges in demographics; 

discussesmodernindustries,geopolitical 

issuesofKazakhstan. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Қазақстанның физикалық географиясы, дүние 

жүзінің географиялық мәліметтер базасы  
Физическая география Казахстана, 
географические базы данных мира 

Physical geography of Kazakhstan, Geographic 

databases of the world 
Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Пән студенттерді Қазақстан 

Республикасының мысалында 

экономиканың әр түрлі салаларында, 

таукен, энергетика, металлургия, машина 

жасау, ауыл шаруашылығында 

технологиялық үрдістермен,өндіріс 

кезеңдерімен таныстыру. Сондай-ақ 

экологиялық жағдайды зерттейді.  

Дисциплина знакомить студентов с 
технологическими процессами, стадиями 
производства в различных отраслях 
экономики, горнодобывающей, энергетике, 
металлургии, машиностроении, сельском 
хозяйстве , на примере Республики 
Казахстан. Также изучает вопросы и 
экологического состояния.  

The discipline to acquaint students with 

technological processes, stages of production in 

various sectors of the economy, mining, energy, 

metallurgy, engineering, agriculture, for example, 

the Republic of Kazakhstan. Also examines issues 

of environmental status.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

әлем өңірлерінің географиясы, 

 әлемніңэкономикалық

 географиясы,  
 

географиярегионовмира,экономическаягеог

рафия мира,  
 

geographyofregionsoftheworld,economicgeography

oftheworld 
 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

БаймаганбетоваК.Т.,ағаоқытушы,туризм 
магистрі. 

БаубековаГ.К.Старшийпреподаватель, 
магистрпедаогогичесскогообразоания 

BaubekovaG.K.Seniorlecturer,masterof 
pedagogicaleducation. 

   

Омыртқасыздарзоологиясы/ Зоологиябеспозвоночных/ ZoologyofInvertebrates 
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Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәнніңоқумақсаты-

омыртқасыздарзоологиясы, 

жануарларағзаларының алуантүрлілігі     

мен     эволюциясы     бойынша 
жүйеленгенбілімдіқалыптастыру.Кәсіби 

Учебная цель дисциплины - 

формированиесистематизированныхзнанийп

озоологиибеспозвоночных,многообразиииэв

олюции 
животных       организмов.       Применение 

Theeducationalgoalofthedisciplineistheformationof

systematizedknowledgeonthezoology  of   

invertebrates,   the   diversity  and 
evolutionofanimalorganisms.Applicationof 
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қызметтезоологиябойыншатеориялықбілімд

іқолдану. 
 

Пәнніңміндеттері: 
 

Жануарларпатшалығыныңдамуыныңнегізгік

езеңдеріменұйымдастырудеңгейлері, 

зоологиялықзерттеулертарихытуралыбілімж

үйесінқалыптастыру. 
 

Негізгіжүйелітопөкілдерініңқұрылымерекш

еліктерітуралыбілімдімеңгеру. 
 

Өміртіршілігініңүрдістерін,әртүрлі-

жекежүйелітопөкілдерініңонтогенезінжәнек

өбеюерекшеліктерінзерделеудекешендітәсіл

деменіқолданабілудідамыту. 
 

Жануарлардыңірітаксондарыныңкөптүрліліг

іменфилогениясытуралыбілімжүйесінмеңге

ру. 
 

Зертханалықжәнедалалықжұмыстаржағдайы

ндажануарлардыанықтаужәнезерттеубойын

шапрактикалықдағдылардымеңгеру,нысанд

ардыморфологиялықзерттеуәдістеріменмеңг

еру. 
 

Алғанбілімдерінкәсібиқызметтеқолданабілу

дідамыту, 

оқупроцесінеқызығушылықпенмотивацияжа

сау. 

теоретическихзнанийпозоологиивпрофессио

нальнойдеятельности. 

Задачидисциплины: 

Сформироватьсистему 

знанийобуровняхорганизациииосновныхэта

пахэволюцииживотного царства, истории 

зоологическихисследований. 

Усвоитьзнанияобособенностяхстроенияпред

ставителейосновныхсистематическихгрупп. 

Развитьумениеприменятькомплексныйподх

одвизучениипроцессовжизнедеятельности,

 особенностей

размноженияионтогенезапредставителейраз

личныхсистематическихгрупп. 

Овладетьсистемойзнанийомногообразииифи

логениикрупных таксоновживотных. 

Освоитьпрактическиенавыкипоопределени

юиизучениюживотныхвусловияхлабораторн

ыхиполевыхработ,простейшимиметодамимо

рфологическогоизученияобъектов. 

Развитьумениеприменятьполученныезнания

впрофессиональнойдеятельности,создавать 

мотивацию и интерес кучебномупроцессу. 

theoretical knowledge on zoology in 

professionalactivities. 

Objectives of the

 discipline:To form a system of 

knowledge about the levels 

oforganizationandthemainstagesoftheevolutionof 

the animal kingdom, the history of 

zoologicalresearch. 

To acquire knowledge about the structural 

featuresofrepresentativesofthe 

mainsystemicgroups. 

Todeveloptheabilitytoapplyanintegratedapproachto

thestudyofvitalprocesses,thecharacteristics of 

reproduction and ontogenesis ofrepresentativesof   

various   systematic   

groups.Tomasterthesystemofknowledgeaboutthediv

ersityand phylogenyof largeanimal taxa. 

Tomasterpracticalskillsinidentifyingandstudyingani

malsinlaboratoryandfieldwork,using the simplest 

methods of morphological studyofobjects. 

Todeveloptheabilitytoapplytheacquiredknowledgei

nprofessionalactivities,tocreatemotivationandintere

stintheeducational process. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Оқунәтижесіндестудент Врезультатеобучениястудент 
1.Знаетосновныеэтапыразвитиязоологии, 

Asaresultof training,a student 
Knowsthemainstagesofdevelopmentofzoology, 



36  

 

1. Зоологияныдамытудыңнегізгікезеңдер

ін,отандықжәнешетелдікғалымдардыңоның

дамуынақосқанүлесінбіледі; 
 

2. Жануарлардыңнегізгіжүйелітоптарын

ыңморфофизиологиялықжәнеэкологиялықер

екшеліктерітуралыбілімдердімеңгерген,жан

уарлардыңәртүрлісыныптарыныңерекшелікт

ерінсалыстырадыжәнеолардыңқұрылысыме

нмамандануыныңпрогрессивтіжәнепримити

втіерекшеліктерінанықтайалады; 
 

Жануарлардыңкластарыментоптарыарасынд

ағыфилогенетикалықбайланыстар,олардыңж

екежәнеэволюциялықдамузаңдылықтарытур

алыақпараттыбіледі; 
 

Ұйымныңүшдеңгейіндегіжүйелікбиологиял

ықобъектілерретіндежануарлартуралығылы

микөзқарастарыбар:организмдік,Популяция

лық-түрлікжәнебиоценотикалық.; 
 

Зоологиялықзерттеулердіңнегізгіәдістерінме

ңгереді,жануарлардыанықтағыштарменжұм

ысістейалады,коллекцияларменсуреттерден

егізгіжүйелітоптарменжаппайтүрлердітаниа

лады,ылғалдыпрепараттармен,коллекциялар

мен,негізгіережелердіиллюстрациялаужәнед

әлелдеуүшін Жануарлар

 құрылысыныңсызбаларыменжұ

мысістейалады,ғылыми 
жәнекомпьютерлікжабдықтардыпайдалана 

вклад отечественных и 

зарубежныхученыхвееразвитие; 

2. Владеет знаниями

 оморфофизиологическихиэкологическихо

собенностяхосновныхсистематическихгруп

пживотных,сравниваетособенностиразных 

классов животных и умеет 

выделятьпрогрессивныеипримитивныечерт

ыихстроенияи специализации; 

3. Владеет информацией

 офилогенетических связях между 

классами 

игруппамиживотных,закономерностяхихинд

ивидуальногоиэволюционногоразвития; 

Имеет научные представления о 

животныхкак системных биологических 

объектах натрех уровнях организации: 

организменном,популяционно-видовом и 

биоценотическом;Освоилосновныеметодызо

ологическихисследований,умеетработатьсоп

ределителямиживотных,распознаватьвколле

кцияхинарисункахосновныесистематически

е группы и массовые 

виды,работатьсвлажнымипрепаратами,колл

екциями, схемами строения 

животныхдляиллюстрацииидоказательствао

сновных положений,

 проводитьнаблюдениявприр

одныхилабораторныхусловиях,используяна

учноеикомпьютерноеоборудование; 

Интегрирует

 инновационные

образовательныетехнологииипредметноесод

ержаниедисциплин; 

Применяет    полученные     теоретические 

the contribution of domestic and foreign 

scientiststoits development; 

Owns knowledge of the morphophysiological 

andenvironmentalfeaturesofthemainsystematicgrou

psofanimals,comparesthefeaturesofdifferentclasses

ofanimalsandcandistinguishprogressive and 

primitive features of their 

structureandspecialization; 

Ownsinformationonphylogeneticrelationshipsbetw

eenanimalclassesandgroups,thelawsoftheirindividu

al and evolutionarydevelopment; 

Hasscientificideasaboutanimalsassystemicbiologica

lobjectsatthreelevelsoforganization:organismic, 

population-species, and 

biocenotic;Ownsthebasicmethodsofzoologicalresea

rch,knowshowtoworkwithanimalidentifiers,recogni

zethemainsystematicgroupsandmassspeciesincollec

tionsandfigures,workwithwetpreparations, 

collections, animal structure 

diagramstoillustrateandprovethebasicprinciples,con

ductobservationsinnaturalandlaboratoryconditionsu

singscientificandcomputerequipment;Integratesinn

ovativeeducationaltechnologiesandsubjectcontent 

of disciplines; 

Appliestheobtainedtheoreticalknowledgeandlaborat

ory skills in professional work, design 

andresearchactivities. 
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отырып,табиғижәнезертханалықжағдайлард

абақылаужүргізеалады.; 
 

Инновациялықбілімберутехнологияларымен

пәндердіңпәндікмазмұнынинтеграциялайды; 
 

Кәсібижұмыста,жобалаужәнеғылыми-

зерттеуқызметіндеалынғантеориялықбілімм

ензертханалықдағдылардықолданады. 

знанияилабораторныенавыкивпрофессионал

ьнойработе,проектнойинаучно-

исследовательскойдеятельности. 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Курс«цитологияжәнемектепбиологиясыноқ

ыту барысында алынған білімге 
негізделеді. 

Курсопираетсяназнания,полученныевпроцес

сеизучениядисциплин«цитология» 
ишкольныйкурсбиологии. 

The course is based on the knowledge gained in 

thestudyofthedisciplines“cytology”andtheschool 
biologycourse 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Омыртқалылар зоологиясы жануарлар 

әлемінің әр түрлі таксономиялық топтарын, 

олардың құрылымын, тіршілік процестерін, 

экологиясын, таралуын және олардың 

табиғат тіршілігіндегі маңызын, 

омыртқалылардың алуан түрлілігін, 

олардың ұйымдастырылу ерекшеліктерін, 

биологиясын, шығу тегі, дамуы, қазіргі 

жағдайын зерттейді. жүйесі, биосферадағы 

және адам өміріндегі рөлі, жануарлар 

әлемінің эволюциясы кезеңдері.  

Зоология позвоночных изучает разные 
таксономические группы животного мира, 
их строение, процессы жизнедеятельности, 
экологию, распространение и их значение в 
жизни природы, многообразие позвоночных 
животных, особенности их организации, 
биологии, происхождения, развития, 
современного положения в системе, роли в 
биосфере и жизни человека, этапов 
эволюции животного мира. 

Vertebrate zoology studies different taxonomic 

groups of the animal world, their structure, life 

processes, ecology, distribution and their 

significance in the life of nature, the diversity of 

vertebrates, the peculiarities of their organization, 

biology, origin, development, current position in 

the system, role in bio- sphere and human life, 

stages of evolution of the animal world.  
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Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Омыртқалыжануарлардыңзоологиясы. 
Генетика. 

Зоологияпозвоночныхживотных.Генетика. 
 

Zoologyofvertebrates. Genetics. 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

КубеевМ.С.,ағаоқытушы БрагинаТ.М, 
докторбиологическихнаук,профессор 

BraginaT. M., 
DoctorofBiologicalSciences,Professor 

 

Омыртқасыздардыңұйымдастырылудеңгейлері/Уровниорганизациибеспозвоночных/LevelsofInvertebrateOrganization 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәнніңоқумақсаты-

омыртқасыздарзоологиясы, 

жануарларағзаларыныңалуантүрлілігіменэв

олюциясыбойыншажүйеленгенбілімдіқалып

тастыру.Кәсібиқызметтезоологиябойыншате

ориялықбілімдіқолдану. 
 

Пәнніңміндеттері: 
 

Жануарларпатшалығыныңдамуыныңнегізгік

езеңдеріменұйымдастырудеңгейлері, 

зоологиялықзерттеулертарихытуралыбілімж

үйесінқалыптастыру. 
 

Негізгіжүйелітопөкілдерініңқұрылымерекш

еліктерітуралыбілімдімеңгеру. 
 

Өміртіршілігініңүрдістерін,әртүрлі-

жекежүйелітопөкілдерініңонтогенезінжәнек

өбеюерекшеліктерінзерделеудекешендітәсіл

деменіқолданабілудідамыту. 
 

Жануарлардыңірітаксондарыныңкөптүрліліг

іменфилогениясытуралыбілімжүйесінмеңге

ру.    Зертханалық    және 

далалық жұмыстар

 жағдайындажануарларды     

Учебная цель дисциплины - 

формированиесистематизированныхзнанийп

озоологиибеспозвоночных, многообразии и 

эволюцииживотныхорганизмов.Применение

теоретическихзнанийпозоологиивпрофессио

нальнойдеятельности. 

Задачидисциплины: 

Сформироватьсистему 

знанийобуровняхорганизациииосновныхэта

пахэволюцииживотного царства, истории 

зоологическихисследований. 

Усвоитьзнанияобособенностяхстроенияпред

ставителейосновныхсистематическихгрупп. 

Развитьумениеприменятькомплексныйподх

одвизучениипроцессовжизнедеятельности,

 особенностей

размноженияионтогенезапредставителейраз

личныхсистематическихгрупп. 

Овладетьсистемойзнанийомногообразииифи

логениикрупных таксоновживотных. 

Освоитьпрактическиенавыкипоопределени

юиизучениюживотныхвусловияхлабораторн

ыхиполевыхработ,простейшимиметодамимо

рфологическогоизученияобъектов. 

Theeducationalgoalofthedisciplineistheformationof

systematizedknowledgeonthezoologyofinvertebrate

s,thediversityandevolutionofanimalorganisms.Appl

icationoftheoretical knowledge on zoology in 

professionalactivities. 

Objectives of the

 discipline:To form a system of 

knowledge about the levels 

oforganizationandthemainstagesoftheevolutionof 

the animal kingdom, the history of 

zoologicalresearch. 

To acquire knowledge about the structural 

featuresofrepresentativesofthe 

mainsystemicgroups. 

Todeveloptheabilitytoapplyanintegratedapproachto

thestudyofvitalprocesses,thecharacteristics of 

reproduction and ontogenesis ofrepresentativesof   

various   systematic   

groups.Tomasterthesystemofknowledgeaboutthedi

versityand phylogenyof largeanimal taxa. 

Tomasterpracticalskillsinidentifyingandstudyingani

malsinlaboratoryandfieldwork,using the simplest 

methods of morphological studyofobjects. 

Todeveloptheabilitytoapplytheacquiredknowledgei

nprofessionalactivities,tocreatemotivationandintere

stintheeducational process. 
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бойыншапрактикалықдағдылардымеңгеру,н

ысандардыморфологиялықзерттеуәдістеріме

нмеңгеру.Алғанбілімдерінкәсібиқызметтеқо

лданабілудідамыту, 

оқупроцесінеқызығушылықпенмотивацияжа

сау. 

Развитьумениеприменятьполученныезнания

впрофессиональнойдеятельности,создавать 

мотивацию и интерес кучебномупроцессу. 

 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Оқунәтижесіндестудент 
 

Зоологияныдамытудыңнегізгікезеңдерін,ота

ндық және шетелдік ғалымдардың 

оныңдамуынақосқан үлесінбіледі; 
 

Жануарлардыңнегізгіжүйелітоптарыныңмор

фофизиологиялықжәнеэкологиялықерекшел

іктері туралы білімдерді 

меңгерген,жануарлардыңәртүрлісыныптары

ныңерекшеліктерін салыстырады және 

олардыңқұрылысы мен

 мамандануыныңпрогресси

вті  және 

 примитивтіерекшеліктерін

анықтай алады; 
 

Жануарлардыңкластарыментоптарыарасынд

ағы филогенетикалық 

байланыстар,олардыңжекежәнеэволюциялы

қдамузаңдылықтарытуралы 

ақпараттыбіледі; 
 

Ұйымныңүшдеңгейіндегіжүйелікбиологиял

ық объектілер ретінде 

жануарлартуралығылымикөзқарастарыбар:о

рганизмдік,Популяциялық-

түрлікжәнебиоценотикалық.; 

Врезультатеобучениястудент 

Знаетосновныеэтапыразвитиязоологии,вкла

д отечественных и 

зарубежныхученыхвееразвитие; 

Владеет знаниями о 

морфофизиологическихиэкологическихособ

енностяхосновныхсистематическихгруппжи

вотных,сравниваетособенностиразныхкласс

овживотных и умеет выделять 

прогрессивныеипримитивныечертыихстрое

нияиспециализации; 

Владеетинформацией о 

филогенетическихсвязяхмеждуклассамиигр

уппамиживотных,

 закономерностях

 ихиндивидуальногоиэвол

юционногоразвития; 

Имеет научные представления о 

животныхкак системных биологических 

объектах натрех уровнях организации: 

организменном,популяционно-видовом и 

биоценотическом;Освоилосновныеметодызо

ологическихисследований,умеетработатьсоп

ределителямиживотных,распознаватьвколле

кцияхинарисункахосновныесистематически

е группы и массовые 

виды,работатьсвлажнымипрепаратами, 

Asaresult oftraining, a student 

Knows the main stages of development of 

zoology,the contribution of domestic and foreign 

scientiststoits development; 

Owns knowledge of the morphophysiological 

andenvironmentalfeaturesofthemainsystematicgrou

psofanimals,comparesthefeaturesofdifferentclasses

ofanimalsandcandistinguishprogressive and 

primitive features of their 

structureandspecialization; 

Ownsinformationonphylogeneticrelationshipsbetw

eenanimalclassesandgroups,thelawsoftheirindividu

al and evolutionarydevelopment; 

Hasscientificideasaboutanimalsassystemicbiologica

l objects at three levels of 

organization:organismic,population-

species,andbiocenotic; 

.Ownsthebasicmethodsofzoologicalresearch,knows

howtoworkwithanimalidentifiers,recognizethemain

systematicgroupsandmassspeciesincollectionsandfi

gures,workwithwetpreparations, collections, animal 

structure 

diagramstoillustrateandprovethebasicprinciples,con

ductobservationsinnaturalandlaboratoryconditionsu

singscientificandcomputerequipment;Integratesinn

ovativeeducationaltechnologiesandsubjectcontent 

of disciplines; 



41  

 

Зоологиялықзерттеулердіңнегізгіәдістерін 
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меңгереді,жануарлардыанықтағыштарменж

ұмысістейалады,коллекцияларменсуреттерд

енегізгіжүйелітоптарменжаппайтүрлердітан

иалады,ылғалдыпрепараттармен,коллекциял

армен,негізгіережелердіиллюстрациялаужән

едәлелдеуүшін Жануарлар

 құрылысыныңсызбаларыменжұ

мысістейалады, 

ғылымижәнекомпьютерлікжабдықтардыпай

даланаотырып,табиғижәнезертханалықжағд

айлардабақылаужүргізеалады.; 
 

Инновациялықбілімберутехнологияларымен

пәндердіңпәндікмазмұнынинтеграциялайды; 
 

Кәсібижұмыста,жобалаужәнеғылыми-

зерттеуқызметіндеалынғантеориялықбілімм

ензертханалықдағдылардықолданады. 

коллекциями, схемами строения 

животныхдляиллюстрацииидоказательствао

сновных положений,

 проводитьнаблюдениявприр

одныхилабораторныхусловиях,используяна

учноеикомпьютерноеоборудование; 

Интегрирует

 инновационные

образовательныетехнологииипредметноесод

ержаниедисциплин; 

Применяетполученныетеоретическиезнания

илабораторныенавыкивпрофессиональнойра

боте,проектнойинаучно-

исследовательскойдеятельности. 

Appliestheobtainedtheoreticalknowledgeandlaborat

ory skills in professional work, design 

andresearchactivities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

мектепбиологиякурсы 
Школьныйкурсбиологии school biologycourse 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Омыртқасыздардың зоологиясы жануарлар 

дүниесінің ең үлкен тобы – омыртқасыз 

жануарлардың әртүрлі таксономиялық 

топта-рын, олардың құрылысын, тіршілік 

ету үрдістерін, экологиясын, эволюцияның 

тара-луын және олардың табиғат пен адам 

өміріндегі маңызын зерттейді.  

Зоология беспозвоночных исследует самую 

большую группу животного мира – 

различные таксономические группы 

беспозвоночных животных, их строение, 

процессы жизнедеятельности, экологию, 

эволюцию и их значение в природе и жизни 

человека.  

Invertebrate Zoology studies different taxonomic 

groups of the most extensive group of animals – 

invertebrates, their structure, processes of life, 

ecology, the spread of evolution and their 

importance in the life of nature and man.  
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Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы /Programmemanager 

КубеевМ.С.,ағаоқытушы БрагинаТ.М, 
докторбиологическихнаук,профессор 

BraginaT. M., 
DoctorofBiologicalSciences,Professor 

   

Генетика/Генетика/Genetics 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәнніңмақсаты:-

генетиканыңәртүрлібөлімдерініңқазіргіжеті

стіктерініңнегізіндетұқымқуалаушылықжән

еөзгергіштікзаңдылықтарытуралыжүйеленді

рілгенбілімдіқалыптастыру,селекция

 негіздерін,

 генетикалықинженерияны,мо

лекулалық-

генетикалықталдауәдістерінүйрену. 

ГенетикакурсыЖалпыжәнеқолданбалымағы

нағаие:көптегенсұрақтардаәлемніңқазіргі 

табиғи-ғылыми суреті туралы 

дұрыстүсінікқалыптастыруғаықпалететінма

териалбар. 

Курсстуденттердіңклассикалықгенетиканегі

здерін,молекулалықгенетика,биотехнология, 

гендік инженерия бойыншақазіргі  заманғы  

мәліметтерді  меңгеруіне 
бағытталған;осыпәнбойыншаалынған 

Цельдисциплины:-

формированиесистематизированных

 знаний

 озакономерностяхнаследств

енностииизменчивостинабазесовременныхдос

тиженийразличныхразделовгенетики,изучени

еосновселекции,генетическойинженерии,

 методов  молекулярно-

генетическогоанализа. 

Курс генетики  имеет

 такжеобщеобразовательное и 

прикладное 

значение:многиевопросысодержатматериал,с

пособствующий формированию 

правильногопредставления о 

 современнойестественнонаучнойк

артине мира. 

Курсориентированнаосвоениестудентамиосно

вклассическойгенетики,современныхданныхп

омолекулярнойгенетике, 

The purpose of the discipline: - the formation 

ofsystematic knowledge about the laws of 

heredityandvariabilityonthebasisofmodernachieve

ments of various branches of genetics, 

thestudyofthebasicsofbreeding,geneticengineering,

methodsofmoleculargeneticanalysis. 

ThecourseofgeneticsisalsoofGeneralandappliedimp

ortance:manyquestionscontainmaterialthatcontribut

estotheformationofacorrectideaofthemodernnatural

sciencepictureoftheworld. 

Thecourseisaimedatmasteringthebasicsofclassicalg

enetics,moderndataonmoleculargenetics,biotechnol

ogy,geneticengineering;theknowledge gained on 

this subject should 

contributetotheunderstandingoftheroleofgeneticsint

he 
development  of  biology,  medicine,  breeding, 
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білімбиология,медицина,селекция,эволюция

теориясындағыгенетиканыңрөлінтүсінугеық

палетуітиіс. 

 

2. Пәнніңміндеттері-

студенттіңқалыптасуыжәнедамуы 

Курстыңнегізгіміндетістуденттердіқазіргіге

нетиканегіздеріментаныстыру. 

- генніңөзгерумеханизмдерін, 

гендерменхромосомалардың

 репродукциясын,гендердіңіс-

әрекетінжәнеолардыңқарапайымреакциялар

дыбақылауынжәнетұтасағзаныңкүрделібелгі

леріменқасиеттерініңпайдаболуынзерттейді. 

- органикалықтабиғаттыңдамуындағытұқы

мқуалаушылық,өзгергіштікжәнеіріктеупроц

естерініңөзарабайланысынзерттейді. 

- ата-аналардан-

ұрпақтарғатұқымқуалайтынбелгілердіберуд

есабақтастықтытүсіндіреді. 

- қазіргігенетиканыңеңмаңыздымәселеле

рініңжағдайыменжаңажетістіктерітуралытүс

інікнегізіндестуденттердіңгенетикалықойла

уындамытады. 

биотехнологии,геннойинженерии;знания,пол

ученныеподанномупредмету,должныспособст

вовать пониманию роли генетики 

вразвитиибиологии,медицины,селекции,теори

иэволюции. 

Задачидисциплины-

формированиеиразвитие устудента 
Основнойзадачейкурсаявляетсяознакомлениес

тудентовсосновамисовременнойгенетики. 

 

- изучаетмеханизмыизменениягена,репрод

укциигеновихромосом,действиягенов и 

контролирование ими 

элементарныхреакцийиобразованиесложны

хпризнаковисвойств целогоорганизма. 

- изучаетвзаимосвязьпроцессовнаследст

венности, изменчивости и отбора 

вразвитииорганическойприроды. 

- объясняетпреемственностьвпередаченасл

едственныхпризнаковотродителей-

потомкам. 

- развиваетустудентовгенетическоемышле

ниенаосновепредставленияосостоянииинове

йшихдостиженияхнаиболееважныхпроблем

современнойгенетики. 

theoryof evolution. 

 

The objectives of the discipline-the formation 

anddevelopmentof the student 

The main objective of the course is to 

familiarizestudentswith thebasics 

ofmoderngenetics. 

- studiesthemechanismsofgenechange,reproductio

n of genes and chromosomes, the actionof genes 

and their control of elementary 

reactionsandtheformationofcomplexfeaturesandpro

pertiesof thewholeorganism. 

- studiestherelationshipofheredity,variabilityandsel

ectioninthedevelopmentoforganicnature. 

- explainsthecontinuityinthetransmissionofheredita

rytraits fromparents todescendants. 

- develops students ' genetic thinking based on 

theidea of the state and the latest achievements of 

themostimportantproblems ofmoderngenetics. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

генетикасаласындағықазіргізаманғызерттеуә

дістерінбілу; 

биомедицинада,ауылшаруашылығында,таби

ғаттықорғаусаласындақазіргізаманғыгенети

кажетістіктерінпайдаланудыңнегізгі 

знатьсовременныеметодыисследованиявобласт

игенетики; 

знатьосновныенаправленияиперспективыиспо

льзования достижений современной 
генетикивбиомедицине,сельскомхозяйстве, 

RO1-

toknowmodernmethodsofresearchinthefieldofgeneti

cs; 

 

toknowthemaindirectionsandprospectsofusingthe

 achievements of modern genetics in 
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бағыттарыменперспективаларынбілу.генети

каның  іргелі негіздерін,

 қазіргізаманғыжетістіктерді,Ге

нетиканыңдамумәселелері мен

 үрдістерін, оның 

 басқағылымдарменөзарабайлан

ысынтүсіндіребілу; 

әртүрлі түрдегі Генетикалық

 есептердішешебілу; 

генетикалық процестердің мәнін

 жәнеолардыңмеханизмдерінт

үсіндіребілу; 

сандық белгілерді өлшеу

 нәтижелерінстатикалықөңдеудіжү

ргізебілу;генетиканың негізгі 

 әдістерін

 меңгеру(уақытшапрепараттардыда

йындау,олардыталдау). 

генетиканыңқазіргіжетістіктеріжәнеонықол

данбалыпайдаланутуралыақпараттысынтұрғ

ысынанталдайбілу; 

вобластиохраны природы. 

уметьобъяснятьфундаментальныеосновыгенет

ики,современныедостижения,проблемы и 

тенденции развития генетики, еёвзаимосвязьс 

другими науками; 

уметьрешатьгенетическиезадачиразныхтипов; 

уметь объяснять суть генетических 
процессовиих механизмы; 

уметьпроводитьстатическуюобработкурезульт

атовизмеренияколичественныхпризнаков; 

владетьосновнымиметодамигенетики(готовит

ь временные

 препараты,анализироватьих). 

уметь критически

 анализироватьинформациюосовр

еменныхдостиженияхгенетикииеёприкладном

использовании; 

Biomedicine,agriculture,inthefieldofnatureprotectio

n. 

to be able to explain the fundamentals of 

genetics,modernachievements,problemsandtrendsin

genetics,itsrelationship withotherSciences; 

beabletosolvegeneticproblemsofdifferenttypes; 

be able to explain the essence of genetic 

processesandtheir mechanisms; 

beabletocarryoutstaticprocessingofmeasurement 

results of quantitative 

characteristics;possessbasicmethodsgenetics(bepre

paringtemporarydrugs,analyzetheir). 

to be able to critically analyze information 

aboutmodernadvances ingeneticsanditsapplication; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Цитология, Гистология, Адам анатомиясы Цитология, гистология, анатомия человека Cytology, Histology, Human anatomy 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Генетика селекция негіздерімен барлық тірі 
ағзаларға тән тұқым қуалаушылық пен 
өзгергіштіктің әмбебап заңдарын зерттейді. 
Классикалық генетикалық талдау тек 
биологиялық әдістерді қолдануға 
негізделген: будандастыру, гибридтердің 
ұрпақтарын зерттеу, сондай-ақ 
организмдердің өзгергіштігін зерттеу. 
Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік 
заңдылықтарын білу туа біткен аурулардың 
алдыналу шараларын әзірлеуге және 
олармен күресу жолдарын іздестіруге  

Генетика исследует универсальные законы 
генетического наследования и 
изменчивости, присущие всем живым 
организмам на основе отбора. Классический 
генетический анализ основан 
исключительно на использовании 
биологических методов: гибридизации, 
исследования гибридных потомков и 
изучения изменчивости организмов. Знание 
моделей наследования и сохранения 
позволит вам разработать и управлять 
мерами профилактики врожденных  

Genetics explores the universal laws of genetic 

inheritance and variability inherent in all living 

organisms on the basis of selection. Classical 

genetic analysis is based solely on the use of 

biological techniques: hybridization studies of 

hybrid offspring and study the variability of 

organisms. Knowledge of the inheritance patterns 

and save will allow you to develop and manage the 

measures of prevention of congenital diseases. The 

importance of diagnosis and treatment of 

hereditary diseases.  
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мүмкіндікбереді. 

Тұқымқуалайтынаурулардыдиагностикалау

менемдеудіңмаңызы.  

заболеваний. Важность диагностики и 

лечения наследственных заболеваний.  

 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Адам және жануарлар физиологиясы, жануарлар 

экологиясы 
Физиология человека и животных, экология 
животных 

Human and Animal physiology, Animal ecology 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

КожмухаметоваА.С. 

Аға оқытушы,

 жаратылыстануғылымдарыныңм

агистрі 

КожмухаметоваА.С. 

Старший преподаватель,

 магистрестественныхнаук 

KozhmuhametovA.S. 

Seniorlecturer,masterofscience 

   

Тұқымқуалаушылықпенөзгергіштіктіңзаңдылықтары/ Закономерностинаследственностииизменчивости/Regularitiesof 
HeredityandVariability 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәнніңмақсаты:генетиканыңәртүрліселекци

я негіздерін,

 генетикалықинженерияны,мо

лекулалық-

генетикалықталдаубөлімдерініңқазіргіжетіс

тіктерініңнегізіндетұқымқуалаушылықжәне

өзгергіштікзаңдылықтарытуралыжүйеленге

н   білімдерін 

қалыптастыру.Генетика курсы жалпы 

білімберу және қолданбалы мағынаға ие: 

курстакөптегенсұрақтарәлемніңқазіргітабиғ

и- 
ғылыми   суреті   туралы   нақты   түсінік 

Цельдисциплины:-

формированиесистематизированных

 знаний
 озакономернос

тяхнаследственностииизменчивостинабазес
овременныхдостижений различных 

разделов 
генетики,изучениеосновселекции,генетичес

койинженерии,методовмолекулярно-
генетическогоанализа. 

Курс генетики имеет

 такжеобщеобразовательноеипри

кладное 

The purpose of the discipline: - the formation 

ofsystematic knowledge about the laws of 

heredityandvariabilityonthebasisofmodernachieve

ments of various branches of genetics, 

thestudyofthebasicsofbreeding,geneticengineering,

methodsofmoleculargeneticanalysis. 

ThecourseofgeneticsisalsoofGeneralandappliedimp

ortance:manyquestionscontainmaterialthatcontribut

estotheformationofa 
correctideaofthemodernnaturalsciencepicture 
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қалыптастыруғаықпалетеді.Курсстуденттер

діңклассикалықгенетиканегіздерін,молекула

лықгенетика,биотехнология, 

гендікинженериябойыншақазіргізаманғымә

ліметтердімеңгеруінебағытталған;осыпәнбо

йыншаалынғанбілімбиология,медицина,селе

кция,эволюциятеориясындағыгенетиканыңр

өлінтүсінугеықпалетуітиіс. 

значение:многиевопросысодержатматериал, 

способствующий 

формированиюправильного представления 
о 

современнойестественнонаучнойкартинеми

ра. 

Курс ориентирован на освоение 

студентамиоснов классической генетики, 

современныхданныхпомолекулярнойгенети

ке,биотехнологии, генной инженерии; 

знания,полученные по данному предмету, 

должныспособствовать пониманию роли 

генетики 

вразвитиибиологии,медицины,селекции,тео

рииэволюции. 

oftheworld. 
Thecourseisaimedatmasteringthebasicsofclassicalg

enetics,moderndataonmoleculargenetics,biotechnol

ogy,geneticengineering;theknowledge gained on 

this subject should contributeto the understanding 

of the role of genetics in 

thedevelopmentofbiology,medicine,breeding,theor

yof evolution. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

генетикасаласындағызерттеудіңзаманауи знатьсовременныеметодыисследованиявоблас

тигенетики; 

знатьосновныенаправленияиперспективыиспо

льзованиядостиженийсовременнойгенетики в 

биомедицине, сельском 

хозяйстве,вобластиохраныприроды. 

уметьобъяснятьфундаментальныеосновыгене

тики,современныедостижения,проблемы и 

тенденции развития генетики, еёвзаимосвязьс 

другими науками; 

уметьрешатьгенетическиезадачиразныхтипов; 

уметь объяснять суть генетических 
процессовиих механизмы; 

6уметьпроводитьстатическуюобработкурезуль

татовизмеренияколичественныхпризнаков; 

владетьосновнымиметодамигенетики 

 

әдістерінбілу; knowmodernresearch methodsinthefieldof 

биомедицинада, ауыл шаруашылығында, genetics; 

табиғаттықорғаусаласындақазіргізаманғы toknow the maindirections and prospectsof using 

генетикажетістіктерінпайдаланудыңнегізгі theachievementsofmoderngeneticsin 

бағыттарыменперспективаларынбілу; Biomedicine,agriculture, inthefieldofnature 

генетиканыңіргелінегіздерін,генетиканың 
қазіргі жетістіктерін, проблемалары мен 

protection. 
3-beabletoexplain thefundamentalsof genetics, 

дамуүрдістерін,оныңбасқағылымдармен modernachievements,problemsandtrendsin 

өзарабайланысынтүсіндіребілу; genetics,itsrelationshipwithotherSciences; 

әртүрлітиптігенетикалықесептердішеше beabletosolvegeneticproblemsofdifferent 

білу; types; 

генетикалық процестердің мәнін және beable toexplain theessenceof geneticprocesses 

олардыңмеханизмдерінтүсіндіребілу; andtheirmechanisms; 

сандық белгілерді өлшеу нәтижелерін tobe able to carryout staticprocessingof results of 

статикалықөңдеудіжүргізебілу; measurementofquantitativesigns; 

генетиканың негізгі әдістерін меңгеру possessbasicmethods genetics(bepreparing 

(уақытшапрепараттар  дайындау,  оларды temporarydrugs,analyze their). 

талдау). beable to criticallyanalyzeinformation about 
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генетиканыңқазіргіжетістіктеріжәнеоны modernadvancesin geneticsanditsapplication; 
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қолданбалыпайдаланутуралыақпараттыс

ынтұрғысынанталдайбілу 

(готовить временные 

препараты,анализироватьих). 

уметькритическианализировать 

информацию о современных 

достиженияхгенетикииеёприкладномиспо

льзовании; 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Цитология, Гистология, Адам анатомиясы Цитология, гистология, анатомия человека Cytology, Histology, Human anatomy 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің 
заңдылықтары-қазіргі биологияның негізі 
тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің 
әмбебап заңдарын ашу. Ата –аналардан-
ұрпақтарға тұқым қуалайтын белгілерді 
беруде сабақтастықты; геннің өзгеру 
механизмдерін, гендер мен 
хромосомалардың репродукцияларын, 
гендердің әсерін және олардың қарапайым 
реакцияларын бақылауы және тұтас ағзаның 
күрделі белгілері мен қасиеттерінің түзілуін; 
тұқым қуалаушылық, өзгергіштік және 
органикалық табиғаттың дамуындағы 
іріктеудің өзара байланысын зерттейді.  

Закономерности наследственности и 
изменчивости - основа современной 
биологии раскрыть универсальные законы 
наследственности и изменчивости. Изучает 
преемственность в передаче 
наследственных признаков от родителей –
потомкам; механизмы изменения гена, 
репродукции генов и хромосом, действие 
генов и контролирование ими элементарных 
реакций и образование сложных признаков 
и свойств целого организма; взаимосвязь 
процессов наследствен-ности, изменчивости 
и отбора в развитии орга-нической 
природы. Развивает генетическое мышление 
на основе представления о состоянии и 
новейших достижениях наиболее важных 
проблем современной генетики. 

Laws of heredity and variability - the basis of 
modern biology to reveal the universal laws of 
heredity and variability. Examines the continuity 
in the transmission of hereditary characteristics 
from parents to descendants; mechanisms of gene 
changes, reproduction, genes and chromosomes, 
the activity of genes and their controlling 
elementary reactions and the formation of 
complex characteristics and properties of the 
whole organism; the relationship of the processes 
of heredity, variability and selection in the 
development of organic nature. Develops genetic 
thinking based on the understanding of the state 
and the latest achievements of the most important 
problems of modern genetics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Адам және жануарлар физиологиясы, жануарлар 

экологиясы 
Физиология человека и животных, экология 
животных 

Human and Animal physiology, Animal ecology 



50  

 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

КожмухаметоваА.С. 

Аға оқытушы, 

жаратылыстануғылымдарыны

ңмагистрі 

КожмухаметоваА.С. 

Старшийпреподаватель,магистре

стественныхнаук 

KozhmuhametovA.S. 
Seniorlecturer,masterofscience 

Ерекшеқорғалатынтабиғиаймақтар/Особоохраняемыеприродныетерритории/SpeciallyProtectedNaturalAreas 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Цельдисциплины: 
изучениеосновтеоретическихипрактических

знанийиуменийвобластибиоразнообразия, 

его значения и 

принципысохранения,важностиохраняемых

территорийдлясохраненияиизучениябиоразн

ообразия; дать студентам знания 

обосновныхкомпонентахбиоразнообразияим

еждународных принципах его 

сохранения,зонахохранывидов,режимахихф

ункционированияирегулирования,глобально

мзначенииохраняемыхтерриторий как 

экологического каркаса 

длястабилизациибиосферыимониторингаиз

мененияприродной среды. 

Пәнніңміндеттері: 

Студенттің биоалуантүрлілік,

 оныңқұрылымыменадамүшінмаңызыт

уралытұтас түсінігін қалыптастыру және 

дамыту.Биоалуантүрліліктіқолдануменсақта

удыңбазалықхалықаралықпринциптерінжән

еоны төмендетудің негізгі

 факторларынжүйелітүсінуді дамыту. 

Биоалуантүрліліктісақтауәдістері,оныңқұра

лдарыменөзарабайланыстыаспектілері  

туралы  тұтас  түсінік  беру: 
құқықтық,  ұйымдастыру,    ғылыми   және 

Цельдисциплины: 
изучениеосновтеоретическихипрактических

знанийиуменийвобластибиоразнообразия, 

его значения и 

принциповсохранения,значимостиохраняем

ыхтерриторийдлясохраненияиизучениябиор

азнообразия; дать студентам знания 

обосновныхкомпонентах биоразнообразия 

имеждународных принципах его 

сохранения,видахохраняемыхтерриторий,ре

жимеихфункционированияирегулирования,г

лобальногозначенияохраняемыхтерриторий, 

как экологического каркаса 

длястабилизациибиосферыимониторингаиз

мененийприродной среды. 

 

Задачидисциплины: 

Сформироватьиразвитьустудентацелостное

 представление

 обиоразнообразии, его 

структуре и значениидлячеловека. 

Развитьсистемноепониманиебазовыхмежду

народныхпринциповиспользованияи 

сохранения биоразнообразия и 

основныхфакторахегоснижения. 

Датьцелостноепредставлениеометодахсохра

нения биоразнообразия, его 

Purposeof discipline: 
tostudythebasicsoftheoreticalandpracticalknowledg

e and skills in the field of biodiversity, 

itsimportanceandprinciplesofconservation,theimpor

tance of protected areas for the 

conservationandstudyofbiodiversity;togivestudents

knowledgeaboutthemaincomponentsofbiodiversity

andinternationalprinciplesofitsconservation,typesof

protectedareas,theirfunctioningand regulation, the 

globalimportanceof protected areas as an 

ecological framework forstabilizing the biosphere 

and monitoring changes inthenatural environment. 

Disciplineobjectives: 

To form and develop the student's holistic view 

ofbiodiversity,itsstructureandimportanceforhumans

. 

Develop a systematic understanding of the 

basicinternationalprinciplesfortheuseandconservati

on of biodiversity and the main factorsforits 

decline. 

Togiveaholisticviewofthemethodsofbiodiversity 

conservation, its tools and 

interrelatedaspects:legal,organizational,scientifican

dpractical. 

Toformasystemofknowledgeaboutthedevelopmento

fthesystemofprotectedareas,their 
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практикалық. инструментахивзаимосвязанныхаспектах: types,principlesoforganizationandfunctioning 

Күзетілетін аумақтар жүйесін дамыту, правовых, организационных, научных и dependingonthegoalsoftheorganizationandthe 

олардыңтүрлері,ұйымдастырупринциптері практических. taskstobeperformed. 

және ұйым мақсаттарынан және іске Сформироватьсистемузнанийоразвитии Developskillsofknowledgeapplicationinthe 

асырылатын міндеттерге байланысты системыохраняемыхтерриторий,ихвидах, processofprojectresearch. 

қызмет ету туралы білім жүйесін принципах организации и  

қалыптастыру. функционированиявзависимостиотцелей  

Жобалық зерттеуді орындау барысында организацииирешаемыхзадач.  

білімдіқолданудағдыларынқалыптастыру. Выработатьнавыкиприменениязнанийв  

 процессе выполнения проектного  

 исследования.  

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Биоалуантүрліліктуралытүсінікнегіздерін Знает основы представлений о Heknowsthebasicsofideasaboutbiodiversity 

жәнеқорғалатынаумақтаржелісінқұрумен биоразнообразииитеоретическиеосновы andthetheoreticalbasisforthecreationand 

дамытудыңтеориялықнегіздерінбіледі; создания и развития сети охраняемых developmentofanetworkofprotectedareas; 

Биологиялықәртүрлілікті  пайдаланумен территорий; Hasuptodateinformationonglobalinternational 

сақтаудың жаһандық халықаралық Владеет современной информацией о principlesofuseandconservationofbiological 

қағидаттарыжәнеоныңадамүшінмаңызы глобальных международных принципах diversityand its importanceforhumans; 

туралы қазіргі заманғы ақпаратты использования и сохранения Understandstheorganizational,legal,scientific 

меңгерген; биологического разнообразия и его and  practical  aspects inthe  conservation  of 

Биологиялық әртүрлілікті сақтаудағы значениидлячеловека; biologicaldiversity,thelogicandsequenceoftheir 

ұйымдастырушылық-құқықтық, ғылыми Понимает организационно-правовые, applicationin  thedevelopmentofprogramsand 

жәнепрактикалықаспектілерді,логиканы научные и практические аспекты в actionplansatdifferentlevels; 

және әртүрлі деңгейдегі іс-қимыл сохранениибиологическогоразнообразия, Developedskillsinthedevelopmentofactivities 

жоспарларыменбағдарламаларынәзірлеу логику и последовательность их andactionplansfortheconservationofspecific 

кезінде оларды қолдану дәйектілігін примененияпри  разработке  программ  и sitesofbiologicaldiversity; 

түсінеді; плановдействийнаразныхуровнях; Analyzesandevaluatestheresultsofpractical 

Биологиялық әртүрліліктің нақты Выработалнавыки  работы  в  разработке work; 

объектілерінсақтауүшініс-шараларменіс- мероприятий и планов действий для Conducts analytical research using acquired 

қимылдаржоспарларынәзірлеубойынша сохранения конкретных объектов knowledgeandskillsand computerequipment; 

жұмысдағдыларынқалыптастырды; биологическогоразнообразия; Integratesinnovativeeducationaltechnologiesand 

Практикалық жұмыстардың нәтижелерін Анализирует и оценивает результаты subjectcontent of disciplines; 

талдайдыжәнебағалайды; практическихработ; appliestheobtainedtheoreticalknowledgeand 

Алынған білім мен дағдыларды және Проводит аналитическиеисследования, skillsinprojectandresearchactivities. 
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компьютерлікжабдықтардыпайдаланаотыры

п,аналитикалықзерттеулержүргізеді; 

Инновациялықбілімберутехнологияларымен

пәндердіңпәндікмазмұнынинтеграциялайды; 

Алынған теориялық білім мен 

дағдылардыжобалаужәнеғылыми-

зерттеуқызметіндеқолданады. 

используяприобретенныезнанияинавыкиико

мпьютерноеоборудование; 

Интегрирует

 инновационные

образовательныетехнологииипредметноесод

ержаниедисциплин; 

применяетполученныетеоретическиезнания

инавыкивпроектнойинаучно-

исследовательскойдеятельности. 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

ӨсімдіктерсистематикасыОмыртқасыздарзоо

логиясы,Омыртқасыздардың 
ұйымдастырылудеңгейлері 

Зоологиябеспозвоночных, 
Ботаника(Систематикарастений)Уровниорга

низациибеспозвоночных 

Botany (Systematization of Plants), 
Zoologyof

 InvertebratesLevelsofInvertebrateOr

ganization 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Биосферақұрылымынзерттеу; 
ғаламшарзаттарыныңтиптері; 
БиоСферақабықтары. 
Ноосферабиосфераныңдамуыныңжоғарысат
ысыретінде. 
Ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтарды 
(ЕҚТА) ұйымдастырудыңжалпыпринциптері, 
түрлеріжәнежұмысістеуі; ЕҚТА-
ныңнегізгітүрлеріжәнеолардыңәлемдегіжәне
ҚР-дағыұсынылуы. 

Изучение структуры биосферы; типы 
веществ планеты; оболочки биосферы. 
Ноосфера, как высшая стадия развития 
биосферы. Общие принципы организации, 
виды и функционирование особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ); основные виды ООПТ и их 
представленность в мире и РК.Казахстана. 

Study of the structure of the biosphere; types of 

substances of the planet; shells of the biosphere. 

Noosphere, as the highest stage of development of 

the biosphere. General principles of organization, 

types and functioning of specially protected natural 

territories (SPNA); main types of protected areas 

and their representation in the world and the 

Republic of Kazakhstan. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 
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Омыртқалыларзоологиясы, 

Жануарларэкологиясы, Табиғаттыпайдалану 

және экология, Геоэкология 

Зоология    позвоночных, Экология 

животных, Экология и природопользование,  

Геоэкология 

Vertebrates  

Zoology, Animal 

Ecology,  

EcologyandEnvironmentalManagement, 

Geoecology 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

БрагинаТ.М., 

биология ғылымдарының 

докторы,профессор 

БрагинаТ.М., 

докторбиологическихнаук,профессор 

BraginaT. M., 

DoctorofBiologicalSciences,Professor 

Зоогеография/Зоогеография/Zoogeography 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Курстың мақсаты: 

 омыртқалыжануарлардың

  жалпы 

 таралузаңдылықтарын,Әле

мдікмұхиттыңжәнежер бетінің 

зоогеографиялық 

аудандастырупринциптерін,  

 зоогеографиялықпатшалықт

арфаунасыныңерекшеліктерін,аймақтарменс

убрегиондарды,оныңқалыптасуыныңтарихи

жолдарын,қазіргікездегі фаунаның өзгеру 

факторларын 

жәнеосыүдерістегіадамныңрөлінзерттеу. 

Курстың мақсаты: 

 студенттергежануарлардың 

Жердегі биологиялық 

таралузаңдылықтарытуралы,сондай-

ақфаунанықалыптастырудағы табиғи

 жәнеантропогендікфакторла

рдыңрөлітуралы 
белгілібірбілімкөлемін беру. 

Целькурса:изучениеобщихзакономерностей

 распространения

позвоночныхживотных,принциповзоогеогра

фического 

 районирования

Мировогоокеанаиземнойповерхности,особе

нностейфаунызоогеографическихцарств,рег

ионовисубрегионов,историческихпутейеефо

рмирования,факторовизмененияфаунывнаст

оящеевремяироли человека вэтомпроцессе. 

Задачикурса:предоставитьстудентамопредел

енныйобъемзнанийозакономерностях

 биологического

распространенияживотныхнаЗемле,атакжео

ролиприродныхиантропогенных 
фактороввформированиифаун. 

Courseaim:tostudythegeneralregularitiesofdistributi

onofvertebrateanimals,principlesofzoogeographicz

oningoftheWorldOceanandEarthsurface,thecharact

eristicsofthefaunazoogeographicrealms,regionsands

ub-

regions,andhistoricalwaysofitsformation,changefac

torsfauna at present and the role of man in the 

process.Courseobjectives:toprovidestudentsacertain

amount of knowledge about the

 biologicaldistributionpatternsofanimalso

nEarth,andtheroleofnaturalandanthropogenicfactors

intheformationof thefaunas. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 
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Студенттерқабілеттіболады: 
- Пәнніңұғымдықаппаратынқолдану; 

- Далалық,статистикалықдеректердіжәнебас

қадаақпараттарды жинаужәнеталдау; 

- Оқытудың заманауи

 ақпараттықтехнологияларынпайдалана

отырып,жаңа 

Приизучениикурсастудентыбудутзнать: 
- Основныепонятияиеесвязьсдругиминаука

ми; 

- Географическиеиэкологическиеосновыбио

географии; 
- Фауна как исторически сложившееся 

In the studyofthecourse, studentswill know: 
- The

 zoogeographyasscienceandhistoryofzoogeograph

y; 

- The basic concepts zoogeography and

 itsrelationshipwith othersciences; 
- Thegeographicandecologicalfoundationsof 
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білім алу; ; 
- Биологиялықәртүрліліктіқорғаужәнетабиғ

иресурстардытұрақтыпайдаланужөніндегіш

араларды жүзегеасыру; 

- Заманауизерттеуәдістерінқолдану; 

сообществоживотных-

основнойпредметизучениявбиогеографии; 

- Островная биогеография: формирование 

иэволюцияостровныхсообществ; 

- Принципы

 биогеографическогорайонирования 

Мирового океана и земнойповерхности; 

- Системабиогеографическихобластейиреги

оновиихосновныехарактеристики. 

zoogeography; 
- Fauna as a historically constituted community 

ofanimals-themainsubjectofstudyinzoogeography; 

- Island Biogeography: Assembly and Evolution 

ofInsularCommunities; 

- The principles of zoogeographic zoning of 

theWorldOcean and Earth surface; 

- Systemzoogeographicrealmsandregionsandand    

their

 maincharacteristics.основныехарактеристики. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

ӨсімдіктерсистематикасыОмыртқасыздарзоо

логиясы,Омыртқасыздардың 

ұйымдастырылудеңгейлері 

Систематика растений, Зоология 

беспозвоночных, уровни организации 

беспозвоночных. 

Systematics of plants, Zoology of invertebrates, levels of 

organization of invertebrates. 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Биогеография бөлімі, Жер планетасында 
жануарлардың таралуын зерттейтін ғылым. 
Ол жануарлардың жалпы заңдылықтары 
мен таралу шарттарын белгілейді. 
Зоогеографияның негізгі объектілері 
фауналар мен ареалдар болып табы-лады. 
Ол түрлер мен басқа да таксондардың жер 
шары бойынша таралуын зерттейді, 
фауналық кешендердің таралуын, сондай-ақ 
жануарларды қоныстандыру және жою 
процестерін, яғни олардың таралу аймағын 
кеңейту және қысқарту процестерін 
зерттейді.  

Раздел биогеографии, наука, изучающая 
распространение животных на планете 
Земля. Она устанавливает общие 
закономерности и условия распространения 
животных. Основными объектами 
зоогеографии являются фауны и ареалы. 
Она исследует распределение видов и 
других таксонов по земному шару, изучает 
распространение фаунистических 
комплексов, а также процессы расселения и 
вымирания животных, то есть процессы 
расширения и сокращения их ареалов.  

Section biogeography, the science that studies the 
spread of animals on the planet Earth. It 
establishes General laws and conditions of 
distribution of animals. The main objects are the 
zoogeography of the fauna and habitats. It 
examines the distribution of species and other taxa 
around the globe, studies the spread of faunal 
complexes, as well as the processes of settlement 
and extinction of animals, that is, the processes of 
expansion and reduction of their habitats. 
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Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Омыртқалылар зоологиясы, Жануарлар 

экологиясы, Экология және табиғатты 

пайдалану, геоэкология. 

Зоология позвоночных, Экология животных, 

Экология и природопользование, 

геоэкология.  

Vertebrate zoology, Animal ecology, Ecology and 

nature management, geoecology. 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

БородулинаО.В.,биологияғылымдарының 
кандидаты,профессор 

БородулинаО.В.,к.б.н.,профессор 
BorodulinaO.V., Ph.D.,professor 
biology 
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4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 4 курса/ 

Electivesubjects for4styearstudents 

 
Әлемніңэкономикалықгеографиясы/Экономическаягеографиямира/EconomicGeographyoftheWorld 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Жалпы дүние жүзінің, сонымен қатар 

оныңжекеаймақтарыменелдерініңхалқымен

шаруашылығыныңорналасужәнедаму 
заңдылықтарынзерттейді. 

Изучает закономерности размещения 

иразвитиянаселенияихозяйствавсегомира,а

такжеегоотдельныхрегионови стран. 

Studiesthepatternsofplacementanddevelopmentof 

the population and economy of the world, aswell 

asits individualregions andcountries. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Дүниежүзініңжәнеоныңаймақтарыныңтабиғ

атжағдайларыменресурстарыноқып-үйрену; 

дүниежүзіндегіпайдалықазбалардыңқоры,өн

еркәсіпжәнеауылшаруашылығыөнімдерінің

көлемінанықтайды 

Дүниежүзіхалықтарыныңсаны,орналасуерек

шелігі, ұлттық құрамы,

 ұлтаралыққатынастармәселеле

рінкөрсетеді;салалардыңдамуболашағынаны

қтайбілужәнеұлттықшаруашылықтағымаңы

зынашабілу. 

Көліктіңнегізгітүрлері,олардыңжүкайналым

ындағырөлі,дүниежүзіндегіэкономикалықба

йланыстардыжетілдіружолдарынкөрсетеді; 

экологиялық проблемалар,

 логистикагеографиясы, 

 халықаралық, 

 өңірлікұйымдартуралыпай

ымдайды;экономикалықгеографиялықобьек

тілергесипаттамаберебілу; 

Адамзаттың ғаламдық және аймақтық 

проблемалы,олардыңтуындаусебептерінбілу; 

изучениеприродныхусловийиресурсовмираи 

егорегионов; 

определяет запасы полезных ископаемых 

вмире,объемыпромышленнойисельскохозяй

ственнойпродукции 

отражаетвопросычисленностинародовмира,

 специфики

 расселения,национальногосост

ава,межнациональныхотношений; 

уметьопределятьперспективыразвитияотрас

лейираскрытьзначениенациональногохозяйс

тва. 

основныевидытранспорта,ихрольвгрузообор

оте, отражают

 путисовершенствован

ия экономических связей вмире; 

рассуждаетобэкологическихпроблемах,геог

рафиилогистики,международных,региональ

ныхорганизациях; 

умениеописыватьэкономическиегеографиче

скиеобъекты; 

знать     причины      их      возникновения 

глобальнаяирегиональнаяпроблемачеловече

ства; 

studyofnaturalconditionsandresourcesoftheworldan

d its regions; 

determinesthereservesofmineralsintheworld,the 

volume of industrial and agricultural 

productsreflectstheissuesofthenumberofpeoplesofth

eworld, the specifics of settlement,

 nationalcomposition,interethnicrelations; 

tobeabletodeterminetheprospectsforthedevelopmen

tofindustriesandtorevealtheimportanceof 

thenational economy. 

the main modes of transport, their role in 

cargoturnover, reflect the ways of improving 

economicrelationsin theworld; 

talksaboutenvironmentalproblems,logisticsgeograp

hy,internationalandregionalorganizations; 

ability to describe economic geographical 

objects;toknowthecausesoftheiroccurrenceglobalan

dregionalproblem ofmankind; 
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Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 
Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisite 

Пән даму мақсаттарының, ресурстары мен 

жағдайларының өзара байланысын, 

кәсіпорындар мен еңбек ресурстарын 

орналастыру бойынша үдерістердің 

жиынтығын, өндірістік күштерді 

ұйымдастыру нысандарын, белгілі бір 

кезеңде оларды аумақ бойынша бөлудегі 

жылжуларды және әртүрлі экономикалық-

географиялық объектілерді дамытудағы 

әлеуметтік-экономикалық саясаттың 

бағыттарын зерттеуді қарастырады.  

Дисциплина рассматривает взаимосвязи 

целей, ресурсов и условий развития, 

совокупность процессов по размещению 

предприятий и трудовых ресурсов, формы 

организации производительных сил, сдвиги 

в их распределении по территории за 

определенный период и направления 

социально-экономической политики в 

развитии различных экономико-

географических объектов.  

The discipline examines the relationship of goals, 

resources and development conditions, the totality 

of processes for the location of enterprises and 

labor resources, the forms of organization of 

productive forces, the shifts in their distribution 

across the territory for a certain period and the 

directions of socio-economic policy in the 

development of various economic and geographical 

objects.  

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

Омарова Қ. И. 

Аға оқытушы, география магистрі, 

БаймаганбетоваК.Т.ағаоқытушы, туризм 

магистрі 

Омарова К.И. 

Старший преподаватель, магистр 

географии,  Баймаганбетова К.Т., старший 

преподаватель, магистртуризма 

OmarovaK.I. 
Senior lecturer, master of geography, 

BaimaganbetovaK.T.Seniorlecturer,masteroftouris

m 

Дүниежүзіаймақтарыныңгеографиясы/Географиярегионовмира/GeographyofWorldRegions 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Мақсаты-

әлемөңірлерініңэкономикалық,әлеуметтікда

муыныңгеографиялықбейнесітуралытұтастү

сінікқалыптастыру. 

Міндеттер:: 

- әлемаймақтарыныңшаруашылығынаума

қтықұйымдастырунегіздерінқарастыру; 

- әлемаймақтарыныңәлеуметтікқұрылы

мының географиясы мен 

мәселелерін,адамзаттыңжаһандықмәселелер

ін зерттеу. 

Цель-

формированиецелостногопредставленияогео

графическойкартинеэкономического,социал

ьногоразвитиярегионовмира. 

Задачи:: 

- рассмотретьосновытерриториальнойорга

низациихозяйстварегионовмира; 

- изучитьгеографиюипроблемысоциально

йструктурырегионовмира,глобальныепробл

емы человечества. 

Theaimistoformaholisticviewofthegeographicalpict

ureoftheeconomicandsocialdevelopmentof the 

world's regions. 

Tasks:: 

- to consider the basis of the territorial 

organizationof theeconomyof theregions of 

theworld; 

- tostudygeographyandproblemsofsocialstructure 

of regions of the world, global 

problemsofmankind. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Табиғиресурстардыңнегізгітүрлерінорналас

тыруерекшеліктері,жекелегенөңірлерменелд

Владеетосновнымипонятиямиитерминами;о

собенностиразмещенияосновныхвидовприр

Ownsthebasicconceptsandterms;featuresofplaceme

nt of the main types of natural 
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ердіңдемографиялықпроцестері, 

Әртүрліақпараткөздерібойыншатабиғи,әлеу

меттік-экономикалық және 
геоэкологиялық объектілердің, 

 процестермен құбылыстардың

 географиялық

 дамуүрдістерінанықтайдыжәнесалыст

ырады;Жекелеген  елдер мен әлем

 өңірлерініңресурстық

 қамтамасыз етілуін, 

 олардыңдемо-

графикалықжағдайынбағалаужәнетүсіндіру; 

Әртүрліқұбылыстарменпроцестердіңгеогра

фиялық заңдылықтарын

 көрсететінкестелер, 

 картосхемалар, 

 диаграммалар,қарапайымкартала

р,модельдер,олардыңаумақтықөзараіс-

қимылдарынқұрайды.;Әртүрлі

 мемлекеттер 

 экономикасыныңайырмашылықт

ары мен  

 жалпыерекшеліктерін, 

 жаһандық және

 өңірліксаяси-

экономикалықпроблемалардыңөзарабайлан

ысынанықтайды; 

Ситуациялықесептердішешукезіндетеориял

ықжәнепрактикалықматериалдықолданудык

өрсетеді; 

Актқолданаотырып,практикалықтапсырмал

ардыорындаукезіндежобалау,зерттеужұмыс

тарынұйымдастырады; 

Кәсібиқызметтеалғанбілімменіскерліктіқолд

анады. 

одныхресурсов,демографическиепроцессыо

тдельныхрегионови стран, 
Определяет   и    сравниваетпо    разным 
источникаминформациигеографическиетенд

енции развития природных, социально-

экономическихигеоэкологическихобъектов,

процессов и явлений; 

Оценивать и 

объяснятьресурсообеспеченностьотдельных

 стран и регионов мира,

 ихдемографическуюситуацию; 

Составляет 

комплекснуюгеографическуюхарактеристик

урегионовистранмира;таблицы,картосхемы,

диаграммы,простейшиекарты,модели,отраж

ающиегеографические закономерности 

различныхявленийипроцессов,ихтерриториа

льныевзаимодействия; 

Выявляет различия и  общие

 чертыэкономики  

 различных   

 государств,взаимосвязь 

 глобальных и 

 региональныхполитико-

экономических 

проблем;Демонстрируетприменениетеоретич

ескогоипрактическогоматериалаприрешение

ситуативных задач; 

Организует проектную, 

исследовательскуюработупривыполнениепр

актическихзаданий,

 используяИКТ;Применяетполученные

знанияиумениявпрофессиональнойдеятельност

и. 

resources,demographic processes of separate 

regions and thecountries, 

Identifiesandcomparesgeographicaltrendsofnatural,

socio-economicandgeoecologicalobjects, 
processesandphenomenaaccordingtodifferentsource

sof information; 

Assessandexplaintheresourceavailabilityofindividu

al countries and regions of the world, 

theirdemographics; 

Is a comprehensive geographical characteristics 

ofregions and countries of the world; tables, 

maps,diagrams,simplemaps,modelsthatreflectthege

ographicalpatternsofvariousphenomenaandprocesse

s,their territorialinteractions; 

Reveals the differencesand common features ofthe 

economy of different States, the relationship 

ofglobalandregionalpoliticalandeconomicproblems; 

Demonstratestheapplicationoftheoreticalandpractic

al material in solving situational 

problems;Organizes project, research

 work in theimplementation of 

practical tasks, using 

ICT;Appliestheacquiredknowledgeandskillsinprofe

ssionalactivities. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Дүние жүзінің географиялық дереккөздер қоры, 

Қазақстанның қазіргі географиясы, Қазақстанның 

экономикалық және әлеуметтік географиясы. 

Географические базы данных мира, 

современная география Казахстана, 

Экономическая и социальная 

география Казахстана.  

Geographic databases of the world, modern geography of 

Kazakhstan, Economic and social geography of 

Kazakhstan. 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Әлемдікшаруашылықтыңсалалықжәнеаумақ
тыққұрылымыныңгеографиялықаспектілері. 
олардыңәлеуметтік-
экономикалықдамудеңгейі, 
халықаралықгеографиялықбөлужүйесіндегі
мамандануыбойыншаайырмашылықтары; 
адамзаттыңжаһандықпроблемаларыныңгеог
рафиялықаспектілері. Демографиялық 
процестер, адамзаттың жаһандық 
мәселелері.  

Географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового 
хозяйства., размещения его основных 
отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе 
международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества. 
Демографические процессы, глобальные 
проблемы человечества.  

Geographical aspects of the sectoral and territorial 
structure of the world economy. the geographical 
specifics of individual countries and regions, their 
differences in the level of socio-economic 
development, specialization in the system of 
international geographical division of labor; 
geographical aspects of global problems of 
mankind. Demographic processes, global problems 
of mankind.  
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Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Педагогикалық практика Педагогическая практика  оқыту тәжірибесі 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

Омарова Қ. И. 

Аға оқытушы, география магистрі, 

БаймаганбетоваК.Т.ағаоқытушы, туризм 

магистрі 

Омарова К.И. 

Старший преподаватель, магистр 

географии,  Баймаганбетова К.Т., старший 

преподаватель, магистртуризма 

OmarovaK.I. 
Senior lecturer, master of geography, 

BaimaganbetovaK.T.Seniorlecturer,masteroftouris

m 

Топонимика/Топонимика/Toponymy 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Ғылымипәнметодологиясыноқыпбілу,топон

имикалық объектілерді және 

олардыңгеографиялықатауларын(топонимде

рін),олардың мәнін, құрылымын, шығу тегі 

ментаралуареалынталдау;географиялықатау

лардыңқалыптасуының,пайда 

болуыныңжәнеөзгеруініңнегізгіфакторлары

мен шарттары. 

Изучитьметодологию,анализироватьтопони

мическиеобъектыиихгеографическиеназван

ия(топонимы),ихзначение, структуру, 

происхождение и 

ареалраспространения;основныефакторыиус

ловияформирования,заимствованияипереим

енованиягеографическихназваний. 

Tostudythemethodologyofscientificdiscipline,toana

lyzetoponymicobjectsandtheirgeographicalnames(t

oponyms),theirmeaning,structure,originanddistribut

ionarea;themainfactors and conditions for the 

formation, 

borrowingandrenamingofgeographicalnames. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 
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Ономастикаментопонимиканыңмәні,функци

яларыменнегізгіпринциптерінбіледі; 

Топонимдердіңқалыптасуыныңнегізгізаңды

лықтарынжәнеолардыңқазіргікезеңдеәртүрл

іелдерменҚазақстандакөріністабуын 

қолданады; 

Топонимикалық

 ерекшеліктерді,

сыныптардыталдайды; 

Топонимдердің өзгеру себептерін 

түсіндіру,олардыңаймақтықайырмашылықт

арынанықтау; 

Аймақтыңтопонимикалықсыныптарын,топо

нимдерін жіктейді; 

Знает сущность, функции и

 основныепринципы ономастики и 

топонимики;Приминяет основные 

 закономерностиобразованиятопони

мовиихпроявлениявразных  странах 

 и Казахстане насовременномэтапе; 

Анализируеттопонимическиеособенности,кл

ассы; 

Объяснятьпричиныизменениятопонимов,вы

являть их региональные 

различия;Классифицирует

 топонимические

 классы,топонимырегиона

; 

Knows the essence, functions and basic 

principlesofonomastics and toponymy; 

Applies the main laws of formation of 

toponymsand their manifestations in different 

countries andKazakhstanat thepresent stage; 

Analysesoftoponymicfeatures, classes; 

Explain the reasons for the change of 

toponyms,identifytheirregional differences; 

Classifiestoponymicclasses,toponymsoftheregion; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Дүние жүзінің географиялық дереккөздер қоры, 

Қазақстанның қазіргі географиясы, Қазақстанның 

экономикалық және әлеуметтік географиясы. 

Географические базы данных мира, 

современная география Казахстана, 

Экономическая и социальная 

география Казахстана.  

Geographic databases of the world, modern geography of 

Kazakhstan, Economic and social geography of 

Kazakhstan. 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Топонимикалықзерттеулерәдістерін, 

географиялықатауларменолардыңшығутегін

, дамуын, қазіргізаманғыжағдайын, 

жазылуыменайтылуыноқыту  

Курс дисциплины изучает географические 

названия (топонимы), их происхождение, 

смысловое значение, развитие, современное 

состояние, написание и произношение. 

Дисциплина рассматривает методы 

топонимических исследований, которые 

используются для проведения 

топонимического анализа.  

The course of discipline studies geographical 

names (place names), their origin, meaning, 

development, current state, writing and 

pronunciation. The discipline considers the 

methods of toponymic research, which are used for 

toponymic analysis.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Әлемніңэкономикалықгеографиясы/ 

Дүниежүзі аймақтарының  

географиясы 

Экономическаягеографиямира/ 
География регионов мира/  

Economic Geography of the WorldGeography 

ofWorldRegions 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 
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БаубековаГ.К.ағаоқытушы,пе

дагогикалықбіліммагистрі. 

Баймаганбетова К. Т. аға оқытушы, 

туризммагистрі 

БаубековаГ.К.Старшийпреподаватель,м

агистр педаогогичесского 

образоанияБаймаганбетоваК.Т.Старший 
преподаватель,магистртуризма 

BaubekovaG.K.Seniorlecturer,masterofped

agogicaleducation. 

Baimaganbetova K. T. Senior lecturer, master 

oftourism 
   

Халықаралықтуризмгеографиясы/Географиямеждународноготуризма/GeographyofInternationalTourism 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Халықаралықтуризмгеографиясын,мемлекет

тікбағдарламаларды,туристіксұраныспенұсы

ныстыңүрдістерінқарастыру. 

Міндеттері:базасындахалықаралық,сондай-

ақішкітуризмдамитынжәненегізгітуристікағ

ындарқалыптасатынжекелегенелдерменөңір

лердіңрекреациялықресурстарытуралытүсіні

кқұру; 

Рассмотретьгеографиюмеждународноготури

зма,государственныепрограммы,тендецииту

ристическогоспросаипредложения. 

Задачи:создатьпредставлениеорекреационн

ых ресурсах отдельных стран ирегионов, на 

базе которых развивается 

какмеждународный, так и внутренний 

туризм ипроисходитформированиеосновных 
туристическихпотоков; 

Consider the geography of 

internationaltourism,governmentprograms,trendsint

ourismsupplyanddemand. 

Objectives:tocreateanideaoftherecreationalresource

s of individual countries and regions, onthe basis of 

which both international and domestictourism 

develops and the formation of the maintouristflows 

takes place; 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

теориялықжәнепрактикалықміндеттердішеш

у үшін базалық  ғылыми-

теориялықбілімді   қолданады; 

 мәселелерді

 шешукезіндепәнаралықтәсілдімеңге

рген; 

)турларментуристікқызметтерпакеттерінқал

ыптастырудың және

 жылжытудыңинновациялықтехноло

гияларынәзірлейді;туризм  саласында

 жиналған

 деректердіталдайдыжәнебағалайды; 

туристік қызметтердің құны мен

 Турбағдарламасынәзірлеудіжүзе

геасырады;туристік  маршруттар

 

 бағдарламасынәзірлеудіқамтамас

применяетбазовыенаучно-

теоретическиезнаниядлярешениятеоретичес

кихипрактических        задач;

 владеет

междисциплинарнымподходомприрешении

проблем; ) 

разрабатываетинновационныетехнологиифо

рмированияипродвижениятуровипакетовтур

истическихуслуг;анализируетиоцениватьсоб

ранныеданныевотраслитуризм; 

осуществляетразработкукомпетенциипрогр

аммы тура и стоимости 

туристическихуслуг; 

обеспечиватьразработкупрограммтуристиче

скихмаршрутов; 
осуществлять серийное освоение 

appliesbasicscientificandtheoreticalknowledgetosol

vetheoreticalandpracticalproblems;hasaninterdiscip

linary approach to solving problems; 

)developsinnovativetechnologiesfortheformationan

dpromotionoftoursandtravelpackages;analyzesande

valuatesthecollecteddatainthetourismindustry; 

develops the competence of the tour program 

andthecost of tourist services; 

toprovidedevelopmentofprogramsoftouristroutes; 

tocarryoutserialdevelopmentofresultsofinnovatived

esign,tocarryouteffectivetouroperator,travelagentac

tivityonformation,promotionandrealizationofcompe

titivetourist 
productionandservices; 
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ызету; 

Инновациялық жобалау

 нәтижелерінсериялықиге

рудіжүзегеасыру,бәсекеге 
қабілеттітуристікөнімдерменқызметтерді 
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қалыптастыру,жылжытужәнеіскеасырубойы

нша тиімді

 туроператорлық,турагенттік

қызметті жүргізу; 

экскурсиялық маршруттарды әзірлеу, ойын-

сауықбағдарламаларынұйымдастыру; 

результатов  

 инновационногопроекти

рования,проводитьэффективнуютуроперато

рскую,     

 турагентскуюдеятельнос

ть по  

 формированию,продвиж

ению  и    

 реализацииконкурентос

пособной   

 туристическойпродукци

ииуслуг; 

разрабатыватьэкскурсионные  маршруты, 

организовываетзрелищноразвлекательныепр

ограммы; 

developexcursionroutes,organizesentertainmentpro

grams; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Қазақстанныңэкономикалықжәнеәлеуметтік

географиясы/Қазақстанныңқазіргі 

заманғыгеографиясы/ 

ҚазақстанныңфизикалықгеографиясыҚазақс

тантабиғатыныңгеографиялықзерттеулеріӘл

емніңгеографиялық 
дереккөздер 

Экономическаяисоциальная

 география

Казахстана/ 

Современная география 

Казахстана/ФизическаягеографияКа

захстана/ 

Географические исследования

 природыКазахстана/ 
Географическиебазыданныхмира/ 

Economic and Social Geography of 

KazakhstanModern Geography of

 Kazakhstan

 PhysicalGeographyofKazakhstanGeogra

phicalStudiesoftheNatureofKazakhstanGeographic

Databasesofthe World 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Пәнхалықаралықтуризм, 

дамуфакторларыменүрдістерітуралыбілімке

шенінқалыптастыруғабағытталған, 

туризмтүрлерініңгеографиясыментуристікағ

ындардыңгеографиясынқарастырады. 

Өңірлерменконтиненттердіңтақырыптарыме

нерекшеліктерінескереотырып, 

коммерциялықтурлардыәзірлеудағдыларынқ

алыптастырады, бұлелдердіңелдерімен, 

Дисциплина направлена на формирование 

комплекса знаний о международном 

туризме, факторах и тенденциях развития, 

рассматривает географию видов туризма и 

географию туристских потоков. Формирует 

навыки разработки коммерческих туров с 

учетом тематики и особенностей регионов и 

континентов, что позволяет подробно 

ознакомиться со странами, традициями, 

The discipline is aimed at forming a complex of 

knowledge about international tourism, factors and 

trends of development, considers the geography of 

types of tourism and the geography of tourist 

flows. Develops skills in the development of 

commercial tours, taking into account the themes 

and peculiarities of regions and continents, which 

allows you to get acquainted in detail with 

countries, traditions, sights of countries.  



66  

дәстүрлерімен, көріктіжерлеріменегжей-

тегжейлітанысуғамүмкіндікбереді.  

достопримечательностями стран.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Әлемніңэкономикалықгеографиясы/Дүниеж

үзіаймақтарының 

географиясы/Педагогикалықпрактика/ 

Экономическая география 

мира/Географиярегионовмира/ 

Педагогическаяпрактика 

EconomicGeographyof 

theWorldGeographyofWorld Regions,  
PedagogicalPractice 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

БаймаганбетоваК.Т.ағаоқытушы,туризм БаубековаГ.К.Старшийпреподаватель, BaimaganbetovaK.T.MasterTourism,Senior 
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магистрі магистрпедаогогичесскогообразоания Lecturer 

   

Омыртқалыларзоологиясы/Зоологияпозвоночных/Zoology of vertebrates 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Омыртқалылар зоологиясы жануарлар 
әлемінің әр түрлі таксономиялық топтарын, 
олардың құрылымын, тіршілік процестерін, 
экологиясын, таралуын және олардың 
табиғат тіршілігіндегі маңызын, 
омыртқалылардың алуан түрлілігін, 
олардың ұйымдастырылу ерекшеліктерін, 
биологиясын, шығу тегі, дамуы, қазіргі 
жағдайын зерттейді. жүйесі, биосферадағы 
және адам өміріндегі рөлі, жануарлар 
әлемінің эволюциясы кезеңдері.  

Зоология позвоночных изучает разные 
таксоно-мические группы животного мира, 
их строение, процессы жизнедеятельности, 
экологию, рас-пространение и их значение в 
жизни природы, многообразие позвоночных 
животных, особен-ности их организации, 
биологии, происхожде-ния, развития, 
современного положения в сис-теме, роли в 
биосфере и жизни человека, этапов 
эволюции животного мира  

Thepurposeofthediscipline:theStudyofbiological 

features ofthe structure, 

principlesoforganizationofanimalstype(Chordata),t

heevolutionofindividualorgans,systemsofvertebrate

s;theformationofideasaboutthecharacteristicsofdiffe

renttaxonomicgroups(Pisces,Amphibia,Reptilia,Av

es,Mammalia),evolution, biological diversity and 

significance forhumans. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Студентнегізгібиологиялық,зоологиялықұғы

мдардымеңгереді; 

Студентхордовые(Chordata)типтінақтытаксо

нныңөкілі-

жануарларорганизмдерініңдамузаңдылықта

рын,себеп-

салдарлықбайланыстарынтүсіндіреді); 

Білімалушыосыпәнніңтеориялықжәнепракт

икалықматериалдарынжүйелеумәселелерін

шешубарысындақолданудыдемонстрацияла

йды; 

Тұжырымдайдықысқашаха-

рактеристикуқатыстык-

дельнымсыныптарыүлгідегіхордовые(Chord

ata); 

Осытиптегіжекетоптар(сыныптар)эволюция

сыныңнегізгібағыттарытуралытүсініктердіқ

алыптастырады; 

Практикалықтапсырмалардыорындау,АКТ-

Впроцессеусвоениязнаний,представленийп

оданнойдисциплинестудент оперирует 

 основнымибиологическими,

 зоологическимипонятиями; 

Студентобъясняетпричинно-

следственныесвязи,закономерностиразвития

животныхорганизмов–

представителейконкретноготаксона типа 

хордовые 

(Chordata);Обучающийсядемонстрируетпри

менениетеоретическогоипрактическогомате

риаладаннойдисциплинывпроцессерешения

проблемсистематики; 

Формулируеткраткуюхарактеристику,относ

ящуюсякотдельнымклассамтипахордовые(C

hordata); 

Формулируетпредставленияобосновныхнап

равленияхэволюцииотдельныхгрупп 

In the process of assimilation of knowledge, 

ideason this discipline, the student operates with 

basicbiological,Zoologicalconcepts; 

Thestudentexplainsthecause-and-

effectrelationships,regularitiesofthedevelopmentofa

nimalorganisms-

representativesofaparticulartaxonofthe 

Chordatatype(Chordata); 

 

The student demonstrates the application

 oftheoreticalandpracticalmaterialofthisdiscipl

inein the process of solving problems of 

systematics;Formulatesshortha-

thecharacteristicsofthestudyrelatingtotheseparatecla

ssesofatypeofchordate (Chordata); 

Formulatesideasaboutthemaindirectionsofevolution

ofindividualgroups(classes)ofthistype; 

Organizes  project,   research   work   in   the 
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ныпайдаланукезіндежобалау,зерттеу 
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жұмыстарынұйымдастырады; 
ОсыБиологиясаласышегіндезертханалық,да

лалықзерттеулержүргізудіңқарапайымдағды

ларынаие; 

Жаратылыстануғылымдарыныңосысаласын

дағығылымибиологиялықзерттеулердіңқазір

гіпроблемаларыменнәтижелері

 мәселелері

 бойыншаталқылайдыжәне

диспутациялайды. 

(классов)данноготипа; 
Организует проектную, 

исследовательскуюработупривыполнениипр

актическихзаданий,используя ИКТ; 

Обладаетэлементарныминавыкамипроведен

иялабораторных,полевыхисследованийвпре

делахданнойобластибиологическихзнаний; 

Обсуждаетидискутируетповопросамсовреме

нныхпроблемирезультатовнаучныхбиологич

ескихисследованийвданнойобласти 

естественныхнаук. 

implementation of practical tasks, using 

ICT;Possesses elementary skills of

 carrying outlaboratory, 

fieldresearcheswithinthegiven 

areaofbiologicalknowledge; 

Discussesanddiscussestheissuesofmodernproblems

andresultsofscientificbiologicalresearchin thefield 

of naturalSciences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Омыртқалыларзоологиясы,Жануарларэколо

гиясы,Табиғаттыпайдаланужәнеэкология,Ге

оэкологияБиологияоқытуәдістемесі 

Омыртқалыларзоологиясы,Жануарларэколо

гиясы,Табиғаттыпайдаланужәнеэкология,Ге

оэкология 

Методикапреподаваниябиологии 

Омыртқалыларзоологиясы,Жануарларэкология

сы,Табиғаттыпайдаланужәнеэкология, 

Геоэкология,Technique for TeachingBiology 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Омыртқалылар зоологиясы жануарлар 
әлемінің әр түрлі таксономиялық топтарын, 
олардың құрылымын, тіршілік процестерін, 
экологиясын, таралуын және олардың 
табиғат тіршілігіндегі маңызын, 
омыртқалылардың алуан түрлілігін, 
олардың ұйымдастырылу ерекшеліктерін, 
биологиясын, шығу тегі, дамуы, қазіргі 
жағдайын зерттейді. жүйесі, биосферадағы 
және адам өміріндегі рөлі, жануарлар 
әлемінің эволюциясы кезеңдері. 

Зоология позвоночных отражает 

различныетипытаксономическихгруппфаун

ы,ихструктуру,процессыжизнедеятельности,

экологию,распространениеиважностьвприро

де,разнообразиепозвоночныхживотных,ихор

ганизацию,биологию,происхождение,развит

ие,современноесостояниесистемы,рольвбио

сфереижизничеловека,этапыэволюции. 

Vertebrate Zoology studies different taxonomic 

groups of the animal world, their structure, 

processes of life, ecology, distribution and their 

importance in the life of nature, the diversity of 

vertebrates, especially their organization, biology, 

origin, development, the current situation in the 

system, the role in the biosphere and human life, 

the stages of evolution of the animal world.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Табиғатты пайдалану және

 экология/Геоэкология/ 

Экология и

 природопользование/Геоэко

логия 

EcologyandEnvironmentalManagement, 

Geoecology 



70  

 

   

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

КубеевМ.С.Ағаоқытушы Рулева М.М., старший 

преподаватель,магистрбиологии 

BorodulinaO. V., 

candidateofbiologicalSciences,associatePr

ofessor 

Жануарларэкологиясы/Экологияживотных/AnimalEcology 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәнніңмақсаты 
жануарлардүниесініңәртүрліжүйелерініңқұр

амын,құрылымын,қасиеттерін,функционалд

ықерекшеліктеріменэволюциясын,

 елді

 мекендердіңэкожүйесі

ндегі негізгі іргелі 

заңдылықтардызерттеуболыптабылады.және

экологиятуралы, жануарлар әлеміндегі 

популяциялармен қауымдастықтар туралы, 

Жер 

фаунасынқорғаужәнеөсімінмолайтутуралы,

БиоСферажүйесіндегіжануарлардыңмәні 
туралы. 

Цельюдисциплины 
являетсяизучениесостава,структуры,свойств

в, функциональных особенностей 

иэволюцииразличныхсистемживотногомира

,основныхфундаментальныхзакономерносте

йв экосистемах 

населенныхживотными.иэкологииосновных

группживотных,опопуляцияхисообществахв

миреживотных,обохранеивоспроизводстве 

фауны Земли, о 

значенииживотныхвсистемебиосферы. 

Purposeof discipline 
isthestudyofthecomposition,structure,properties,fun

ctionalfeaturesandevolutionofvarioussystemsofthea

nimalworld,thebasicfundamentallawsinecosystemsi

nhabitedbyanimals.andecologyofthemaingroupsofa

nimals, about populations and communities in 

theworldofanimals,aboutprotectionandreproduction 

of fauna of the Earth, about value ofanimalsin 

system of biosphere. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

жануарларменөсімдіктердүниесініңнегізгіэк

ологиялықайырмашылықтарытуралытүсінік

. 

экожүйедегі жануарлардың

 консументтерретіндегімаңызы

. 

білукерек: 

"Жануарларэкологиясы.Жануарлар

 қоғамдастығының

 жұмысістеуініңнегізгіережел

еріжәнемаңыздысипаттамалардың

 флюктуациясынтудыратынсе

бептер; 

представление об: основных 

экологическихразличиях животного и 

растительного 

мира.значениеживотныхвэкосистемахвкачес

твеконсументов. 

знать:основныеспецифическиетермины,изуч

ающиеся в курсе “Экология 

животных.основные положения

 функционированиясообществ

  животных  и

 причинывызывающие 

 флюктуации 

 важныххарактеристик; 

the idea of: the main ecological differences of 

theanimaland plant world. 

theimportanceofanimalsinecosystemsasenzymes. 

toknow:the 

mainspecifictermsstudiedinthecourse"animal 

Ecology. 

basic provisions of functioning of communities 

ofanimalsandthereasonscausingfluctuationsofimpor

tantcharacteristics; 

the role of anthropogenic influence in the 

existenceoftheanimalworldatthepresentstageofevol

utionof animals; 
havepracticalskillsinthestudy ofwildlifeandthe 
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Жануарлар эволюциясының қазіргі 

кезеңіндегі  жануарлар 

 дүниесініңбаруындағы

 антропогендік әсердің рөлі; 

роль антропогенного влияния в 

существовании животного мира

 насовременномэтапеэвол

юцииживотных; 
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жануарлардүниесінзерттеужәнеқоршағанорт

анықорғаубойыншапрактикалықіс-

әрекетдағдысыболу. 

иметьнавыкипрактическойдеятельностипоиз

учениюживотногомираиохраневидови 

окружающей среды. 

protectionofspeciesand theenvironment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Омыртқалыларзоологиясы,Жануарларэколо

гиясы,Табиғаттыпайдаланужәнеэкология,Ге

оэкологияБиологияоқыту 
әдістемесі 

Омыртқалыларзоологиясы,Жануарларэколо

гиясы,Табиғаттыпайдаланужәнеэкология,Ге

оэкологияБиологияоқыту 
әдістемесі 

Омыртқалыларзоологиясы,Жануарларэкологияс

ы,Табиғаттыпайдаланужәнеэкология,Геоэколог

ияБиологияоқыту 
әдістемесі 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Жануарлар экологиясы жануарлар мен 

олардың қоршаған ортасының өзара 

әрекеттесуін, биоценоздарды, популяция 

құрылымын, жануарлардың экологиялық 

топтарын, сирек кездесетін және құрып кету 

қаупі бар түрлерін және жануарлардың 

биологиялық әртүрлілігін сақтау жолдарын 

зерттейді. Сүтқоректілердің сыртқы және 

ішкі құрылысының ерекшеліктерін, осы 

топқа тән маңызды бұйрықтар мен өкілдерді 

зерттеу.  

Экология животных изучает 

взаимодействие животных и их среды, 

биоценозов, структуры популяций, 

экологических групп животных, редких и 

исчезающих видов и путей сохранения 

биологического разнообразия 

животных.Изучение особенностей внешней 

и внутренней структуры млекопитающих, 

наиболее важных отрядов и представителей, 

присущих данной группе.  

Animal ecology studies the interaction of animals 

and their environment, biocenoses, population 

structure, ecological groups of animals, rare and 

endangered species and ways of preserving the 

biological diversity of animals. Study of the 

features of the external and internal structure of 

mammals, the most important orders and 

representatives inherent in this group  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Табиғатты пайдалану және

 экология/Геоэкология/ 

Табиғатты пайдалану және

 экология/Геоэкология/ 

Табиғатты пайдалану және

 экология/Геоэкология/ 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

КубеевМ.С.Ағаоқытушы, РулеваМ.М.,старшийпреподаватель, 
магистрбиологии 

KubeevM.S. Seniorlecturer 

   

Картографияжәнетопографиянегіздері/Картографияиосновытопографии/CartographyandBasicsofTopography 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 
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географиялықкарталарменбасқадакартограф

иялықтуындылартуралышындықтыбейнелеу

діңерекшетәсіліретіндетұтастүсінікқалыптас

тыру. 

сформироватьцелостноепредставлениеогеог

рафическихкартахидругихкартографических

произведенияхкакособом способе

 отображения 
действительности. 

toformaholisticviewofmapsandothercartographic 

works as a special way of displayingreality. 
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Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

Нәтижесіндестуденттер: 

 

- картографиялықбейненіңнегізгікартогр

афиялық білімі

 ментәсілдерін;географиялықкарталарме

натластардыжіктеуді;шағынмасштабтыкарта

лардыңматематикалықнегізінбілу. 

- географиялықкарталардыоқибілу;кезкелг

енмасштабтағыжалпыжәнеарнайы(тақырып

тық) географиялық карталардың 

әртүрлітүрлеріменжұмысістеу;түрлімасштаб

тағыкарталардаесептердішешужәнеөлшеуж

үргізу;аспаптарменжұмысістеу. 

- әр түрлі географиялық карталармен 

дұрысжұмысістеудағдысынмеңгеру,шартты

белгілерді пайдалана отырып, картаны 

еркіноқу,картографиялыққаріптердісызу,әрт

үрліміндеттерді шешу. 

Врезультатестудентыдолжны: 
- знать основные картографические знания 

испособы

 картографическогоизображения;классифик

ацию 

географическихкартиатласов;математическу

юосновумелкомасштабныхкарт. 

- уметь

 читатьгеографическиекарты;работать с 

различными видами общихи специальных

  (тематических)географических 

 карт 

 любогомасштаба;решатьзадачиипроизво

дитьизмерениянакартахразличногомасштаба

;работать сприборами. 

- приобрестинавыкиправильной работы 

сгеографическими картами различных 

видов,свободно читать карту используя 

условныеобозначения, вычерчивать 

картографическиешрифты,решатьразличные

задачи. 

Asaresult, studentsshould: 

 

- knowthebasiccartographicknowledgeandmethod

sofcartographicimage;classificationofmapsandatlas

es;mathematicalbasisofsmall-scalemaps. 

- be able to read maps; work with different types 

ofGeneral and special (thematic) maps of any 

scale;solveproblemsandmakemeasurementsonmaps

ofdifferent scales;workwith devices. 

- toacquireskillsofcorrectworkwithgeographicalm

apsofvariouskinds,toreadthemapfreelyusingsymbol

s,todrawcartographicfonts,to solve various tasks 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Әлемніңгеографиялықдереккөздер/ Географическиебазыданныхмира// GeographicDatabasesofthe 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Пән географиялық карталар мен басқа да 

картографиялық жұмыстар туралы 

шындықты көрсетудің ерекше тәсілі ретінде 

тұтас көзқарасты қалыптастыруға 

бағытталған. Топографиялық 

түсірілімдердің түрлері, модельдеу, 

жергілікті жерде геодезиялық өлшеулер 

жүргізу зерттеледі.  

Дисциплина направлена на формирование 
целостного представления о географических 
картах и других картографических 
произведениях как особом способе 
отображения действительности. Изучаются 
виды топографических съемок, 
моделирование, проведение геодезических 
измерений на местности.  

The discipline is aimed at forming a holistic view 

of geographical maps and other cartographic works 

as a special way of displaying reality. The types of 

topographic surveys, modeling, conducting 

geodetic measurements on the ground are studied.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 
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Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

ОмароваК.И.,географиямагистрі,ағаоқ

ытушы, 

Омарова К.И., магистр географии, 

старшийпреподаватель,КовальВ.В.,магистр 
географии,старшийпреподаватель 

KovalV.V.,masterofgeography,senior lecturer 

   

Әлеуметтікгеография/Социальнаягеография/SocialGeography 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәннің мақсаты: жер шарының 

әлеуметтікгеографиясы,оныңнәсілдік,ұлтты

қ,этникалық,діниқұрамы,демографиялықере

кшеліктеріжәнет.б.туралыжүйелітүсінікқал

ыптастыру. 

 

Пәнніңміндеттері: 

-халықтыкөші-

қонменқайтақалпынакелтірудің

 шарттылығын

 жәнеқоныстандыру 

типтерімен еңбек 

ресурстарыгеографиясыныңкорреляциясынк

өрсету; 

- өмірсалтынабайланыстыәлемхалықтары

ныңаумақтықорналасуерекшеліктеріментан

ыстыру; 

- әлем халқының этностары, құрылымы 

менқұрамы, қоныс түрлері туралы тұтас 

түсінікберу. 

Цель     дисциплины:

 формирование

системногопредставлениеосоциальнойгеогр

афииземногошара,оегорасовом,национально

м,этническом,религиозномсоставе,демограф

ическихособенностяхидр. 

 

Задачидисциплины: 

- показать

 обусловленностьвоспроизводстван

аселениямиграциямиикорреляцию 

географии трудовых ресурсов 

стипамирасселения; 

- ознакомитьсособенностямитерритори

ального расселения народов миравсвязи 

образомжизни; 

- дать целостное представление об 

этносе,структуре и составе населения мира, 

о типахпоселения. 

The purpose of the discipline: the formation of 

asystematicunderstandingofthesocialgeographyof 

the globe, its racial, national, ethnic, 

religiouscomposition,demographiccharacteristics,et

c. 

 

Disciplineobjectives: 

- toshowtheconditionalityofpopulationreproductio

n by migrations and the correlation ofthe 

geography of labor resources with the types 

ofsettlement; 

- to acquaint with features of territorial 

settlementof the people of the world in connection 

with a wayoflife; 

- to give a holistic view of the ethnic group, 

thestructureandcompositionoftheworld'spopulation,

thetypes of settlement. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

әлемхалқының,аймақтардың,әлемніңіріхалы

қтарының,тілдердің,урбанизация,қоныстанд

ыружәнет.б.құрамыныңерекшеліктерінтүсін

діреді.; 

статистикалықдеректердіөңдеу,жобалау,дем

о-графикалықжағдайлардымодельдеу 
үшін        ақпараттық        технологияларды 

Объясняетособенностисоставанаселениямир

а,регионов,крупнейшихнародовмира,языков

, урбанизация, расселения и т.д.;Использует

 информационные технологиидля

 обработки статистических

 данных,проектирования, 

 моделирования 

Explainsthefeaturesofthecompositionoftheworld'sp

opulation,regions,majorpeoplesoftheworld, 

languages, urbanization, settlement, 

etc.;Usesinformationtechnologiesforstatisticaldatap

rocessing,design,simulationofdemo-

graphicsituations; 
Solvesdemographicproblemstodeterminethe 
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демографическихситуаций; 
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қолданады; 
табиғиөсім,туу,өлімкоэффициенттерінжәнеб

асқадакөрсеткіштердіанықтаутұрғысынанде

мографиялықміндеттердішешеді; 

халықсанының,табиғижәнемеханикалықәре

кеттердің,  халықтың  ұлттық

 жәнеэтникалық  құрамының

 

 демографиялықкөрсеткіштерінқо

лданадыжәнеталдайды;халықты

 орналастыру

 перспективаларынбағалайды, 

   халықты  

 біркелкіорналастыруменбайланы

стысебептерменпроблемаларды  

 анықтайды  жәнетүсіндіреді; 

тілдікотбасыларменәлемхалықтарыныңтопта

рынжіктейді; 

алынғанбілімнегізіндедемографиялық,эконо

микалық және

 экологиялықпроцестерд

іболжайды; 

әртүрлідеңгейдегідемографиялықпроблемал

ардышешубойыншашараларәзірлейді; 

Решает демографические задачи на 

предметопределениякоэффициентовестестве

нногоприроста,рождаемости,смертностиидр

угихпоказателей;  

Применяет и анализирует 

демографическиепоказателичисленностинас

еления,естественногоимеханическогодвиже

ния,национальногоиэтническогосоставанасе

ления; 

Оцениваетперспективыразмещениянаселени

я, выявляет и объясняет причины 

ипроблемы,связанныеснеравномернымразме

щениемнаселения; 

Классифицирует языковые семьи и 

группынародовмира;  

Прогнозирует демографические, 

экономическиеиэкологические 

процессынаосновеполученныхзнаний; 

Разрабатываетмерыпорешениюдемографиче

скихпроблемразличногоуровня; 

coefficientsofnaturalgrowth,fertility,mortalityandot

herindicators; 

Appliesandanalyzesdemographicindicatorsofpopul

ation,naturalandmechanicalmovement,national and 

ethnic composition of the 

population;Assessestheprospectsofpopulationplace

ment,identifiesandexplainsthecausesandproblemsas

sociated with uneven placement of

 thepopulation; 

Classifieslanguagefamiliesandgroupsofpeoplesofth

eworld; 

Predictsdemographic,economicandenvironmental 

processes based on the knowledgegained; 

Developsmeasurestoaddressdemographicproblemsa

t various levels; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Әлемніңгеографиялықдереккөздер/ Географическиебазыданныхмира// GeographicDatabasesofthe 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 
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Әлеуметтік географияның дамуы мен 

қалыптасуын оқыту. Жердің географиялық 

қабығының қоныстанған, игерілген немесе 

басқа жолмен қоғам өміріне тартылған, 

өзіне тән шаруашылығының кеңістіктік 

құрылымы мен қоғамдық өмірді 

ұйымдастырудың нысаны бар бөлігі жатады 

Изучает пространственные процессы и 

формы организации жизни людей, 

обусловленные укладом, уровнем, 

качеством жизни и рассматриваемые в 

единстве с природными, экономическими, 

социальными и другими условиями. 

Конкретными объектами наблюдения в 

социальнойгеографии служат поселения и 

регионы, а основной единицей наблюдения  

Studies the spatial processes and forms of 

organization of human life, due to the way of life, 

level, quality of life and considered in unity with 

natural, economic, social and other conditions. 

Specific objects of observation in social geography 

are settlements and regions, and the main unit of 

observation is the person.  
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 является человек.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Өндірістік-педагогикалықпрактика Производственно-педагогическаяпрактика/ World,Industrialandpedagogicalpractice 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

АхметоваЭ.Б. 

Ағаоқытушы,географиямагистрі 

Омарова К.И. 

Старшийпреподаватель,магистрг

еографии 

OmarovaK.I. 

SeniorLecturer,Master ofGeography 

   

Табиғаттыпайдаланужәнеэкология/Экологияиприродопользование/EcologyandEnvironmentalManagement/ 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Пәнніңмақсаты:экологияныағзаменортаның

өзараәрекеттесуінзерттейтінбиологиялықпә

нретіндеоқыту,"өмірсаласы"жәнеоныңқұрам

дастары(гидросфера,литосфера,атмосфера),т

абиғаттытиімдіпайдаланудыңнегізгіэкологи

ялықзаңдарыменережелері,принциптері,

 нормалары  

 туралытүсініктерді

 бекіту; 

 ҚазақстанРеспубликасы

ның 

 экологиялықмәселелері

менжәнеосымәселелердішешудіңнегізгібағы

ттарыментанысу. 

 

Пәнніңміндеттері: 

Негізгі ғылыми

 жаратылыстанубиологиялықұ

ғымдардыңкешенінқалыптастыру. 

Негізгіэкологиялықұғымдарды,заңдарменэк

ологиялықережелердібекіту. 

Табиғаттыұтымдыпайдаланупринциптеріту

ралытүсініктердіқалыптастыру. 

Цель дисциплины: Изучение экологии 

какбиологическойдисциплины,изучающейвз

аимодействиеорганизмаисреды,закрепление

представленийобиосферекак 

«сфережизни»иеесоставляющих(гидросфера

,литосфера,атмосфера),представлений об 

основных 

экологическихзаконахиправилах,принципах

,нормахрационального

 природопользования;

ознакомлениесэкологическимипроблемамиР

еспубликиКазахстаниосновныминаправлени

ямирешенияданныхпроблем. 

 

Задачидисциплины: 

Формированиекомплексаосновныхестествен

нонаучных

 биологических

понятий. 

Закреплениеосновныхэкологическихпоняти

й,законовиэкологическихправил. 

Формирование представлений о 

принципахрациональногоприродопользован

The purpose of the discipline: the Study of 

ecologyasabiologicaldisciplinethatstudiestheinterac

tionoforganismandenvironment,consolidationofide

asaboutbio-sphereasthe"sphere of life" and its 

components (hydrosphere,lithosphere, 

atmosphere), the conceptualization 

ofkeyenvironmentallawsandrules,principles,norms 

of environmental management; 

introductiontoenvironmentalproblemsoftheRepubli

cofKazakhstanandthemaindirectionsofsolvingthese

problems. 

 

Disciplineobjectives: 

Formationofacomplexofbasicnaturalsciencebiologi

calconcepts. 

Consolidationofbasicenvironmentalconcepts,lawsan

d environmental regulations. 

Formationofideasabouttheprinciplesofrationalnatur

emanagement. 
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Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

В процессе усвоения знаний, 

представленийподаннойдисциплинестудент

оперируетосновными

 биологическими,

экологическимипонятиями; 

Студентобъясняетпричинноследственныесв

язи, закономерности

 формированияприродных

 биоценозов, экосистем

 иусловияустойчивости 

этихсистем;Обучающийсядемонстрируетпр

именениетеоретическогоипрактическогомат

ериаладаннойдисциплинывпроцессерешени

яэкологическихпроблем; 

Студентыбакалавриатапоспециальности 

«биология»демонстрируютнавыкисистемно

гоподходадляанализасуществующих и

 возникающихэкологи

ческихситуаций; 

Организует проектную, 

исследовательскуюработупривыполнениипр

актическихзаданий,используя ИКТ; 

Обладаетэлементарныминавыкамипроведен

иялабораторных,полевыхисследованийвпре

делахданнойобластибиологическихзнаний; 

Обсуждаетидискутируетповопросамсовреме

нныхэкологическихпроблемирезультатовна

учныхисследованийвданнойобласти 

естественныхнаук. 

В процессе усвоения знаний, 

представленийподаннойдисциплинестудент

оперируетосновными

 биологическими,

экологическимипонятиями; 

объясняетпричинно-

следственныесвязи,закономерностиформиро

ванияприродныхбиоценозов,экосистемиусл

овияустойчивости этихсистем; 

демонстрируетприменениетеоретическогои

практическогоматериаладаннойдисциплины

впроцессерешенияэкологическихпроблем; 

демонстрируют навыки системного 

подходадля анализа существующих и 

возникающихэкологическихситуаций; 

Организует проектную, 

исследовательскуюработупривыполнениипр

актическихзаданий,используя ИКТ; 

Обладаетэлементарныминавыкамипроведен

иялабораторных,полевыхисследованийвпре

делахданнойобластибиологическихзнаний; 

Обсуждаетидискутируетповопросамсовреме

нныхэкологическихпроблемирезультатовна

учныхисследованийвданнойобласти 

естественныхнаук. 

In the process of assimilation of knowledge, 

ideasinthisdiscipline,thestudentoperateswiththebasi

cbiological, environmental concepts; 

explainscause-and-

effectrelationships,patternsofformationofnaturalbio

cenoses,ecosystemsandconditions of stability of 

these 

systems;demonstratestheapplicationoftheoreticalan

dpracticalmaterialofthisdisciplineintheprocessofsol

vingenvironmental problems; 

demonstrate the skills of a systematic approach 

totheanalysisofexistingandemergingenvironmentals

ituations; 

Organizes  project, research  work in

 theimplementation of practical tasks, 

using ICT;Possesses elementary  skills of

 carrying outlaboratory, 

fieldresearcheswithinthegiven 

areaofbiologicalknowledge; 

Discussesanddebatesoncontemporaryenvironmenta

lproblemsandtheresultsofscientificresearchinthe 

fieldof naturalSciences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Топырақ географиясы, Дүниежүзілік 

географиялық мәліметтер базасы, зоогеография, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

География почв, Географические базы 
данных мира, зоогеография, особо 
охраняемые природные территории 

Soil geography, World geographic databases, 

zoogeography, specially protected natural areas 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 
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Биосфера, табиғаттағы адам орны, адамзат 
жасаған табиғатты қорғау қызметінің негізгі 
бағыттары, проблемалық мәселелер, , 

Овладение суммой знаний о биосфере, месте 
человека в природе, об основных 
направлениях природоохранной. 

It forms the possibility of possession of the sum of 
knowledge about the biosphere, the place of man in 
nature, about the main areas of environmental  
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міндеттердішешутуралыбілімжиынтығынме

ңгерумүмкіндігінқалыптастырады.келтірілг

ензалалдыбағалауерекшеліктерінзерттеу, 

сондай-

ақболашақмамандардыңластанғанзаттардың

шығарындылары, төгінділері, 

қалдықтардыжинаусалдарынантабиғиортаға

келтірілетінзалалдыесептеубойыншапракти

калықдағдыларды, 

табиғиортаныластағаныүшінтөлемдердіесеп

теу, 

табиғатқорғаушығындарыныңтиімділігінесе

птеубойыншапрактикалықдағдылардықалы

птастыру.  

деятельности, выработанных человечеством protection developed by mankind, problematic 
issues, problem solving. . 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Өндірістік-педагогикалықпрактика Производственно-педагогическаяпрактика/ World,Industrialandpedagogicalpractice 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

КубеевМ.С.ағаоқытушы Ручкина Г.А., кандидат

 биологическихнаук,ассоциирова

нныйпрофессор 
КурловС.И.,старшийпреподаватель 

RuchkinaG.A.,candidateofbiologicalSciences,asso

ciateProfessor 
KurlovS.I.,seniorlecturer 

   

Геоэкология/Геоэкология/Geoecology/ 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Мақсаты:болашақмамандардыэкологияжәне

табиғаттыпайдаланумәселелерімен,табиғатт

ыпайдаланудыұйымдастыру,болжау,басқару

ерекшеліктеріментаныстыру. 

Цель: Ознакомление будущих 

специалистовс проблемами

 экологии

 иприродопользования,сособенностя

миорганизации, 

прогнозирования,управленияприродопользо

ванием. 

Purpose: to Familiarize future specialists with 

theproblems of ecology and nature management, 

withthefeaturesoftheorganization,forecasting,mana

gementofnatural resources. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 
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Курстыоқунәтижесіндестуденттербілуітиіс: 

- белгілібірреиондарменжерлердетабиғатпен

қоғамныңөзараіс-

қимылыныңнегізгізаңдылықтары; 

- өндіріспенқоршағанортаныңзияндыжәнеқ

ауіптіфакторларыныңадамденсаулығынаәсе

ріжәнефизика-

географиялықфакторларменөзарабайланысы

; 

- тұжырымдама,стратегиялар,орнықтыдам

умәселелеріжәнеолардыжаһандық,өңірлікжә

нежергіліктідеңгейлердешешудіңпрактикал

ықтәсілдері; 

- қоршағанортанықорғаубойыншазаңнама 

Врезультатеизучениякурсастудентыдолжны
знать: 

- основные закономерности 

взаимодействияприродыиобществавопредел

енныхреионахи местностях; 

- влияниевредныхиопасныхфакторовпроиз

водстваиокружающейсредыназдоровье 

человека и взаимосвязь с физико-

географическимифакторами; 

-

концепцию,стратегии,проблемыустойчивог

оразвитияипрактическиеподходыкихрешен

июнаглобальном,региональномилокальном 

уровнях; 

-

основызаконодательствапоохранеокружающ

ейсреды; 

As a result of studying the course students 

shouldknow: 

- basiclawsofinteractionbetweennatureandsocietyi

n certain regionsand localities; 

- influence 

ofharmfulanddangerousfactorsofproduction and 

environment on human health 

andinterrelationwithphysicalandgeographicalfactor

s; 

- concept,strategies,problemsofsustainabledevelop

mentandpracticalapproachestotheirsolutionattheglo

bal,regionaland locallevels; 

- fundamentalsoflegislationonenvironmentalprotec

tion; 

- principles of rational nature 

management.Know: 
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негіздері; 
- табиғатты ұтымды

 пайдаланудыұйымдастырупринциптері

. 

Білу: 

- әр түрлі аймақтардың табиғи 

ортасыныңэкологиялықжағдайынбағалау; 

- белгілібіржердеөндірістіңқоршағанортаға

техногендікәсерінбағалаудыжүргізу; 

- табиғиресурстардыпайдалануменбайлан

ыстыэкологиялық-

экономикалықжүйелердіңдамуүрдісінсынит

ұрғыдантүсіну және олардың экологиялық 

салдарынсипаттау. 

Дағдысыболу: 

- экологиялық-

экономикалықжүйелердіңтұрақтыдамуының

оңтайлышарттарынанықтау; 

- табиғаттыұтымдыпайдалануғабайланы

стытақырыптарбойыншалогикалықпікіртала

сжүргізу; 

-қоршаған орта мони-торингінің 

стандарттыәдісте-рін меңгеру; 

- ғылымижәнеарнайыәдебиеттердііздеужән

ежүйелеудағдысыныңболуы. 

- принципы организации

 рациональногоприродопользования. 

Уметь: 

- оцениватьэкологическоесостояниеприро

днойсредыразличныхрегионов; 

- проводитьоценкутехногенноговоздейс

твия производства 

 наокружающуюсредувопределеннойме

стности;  1 

- критическиосмысливатьтенденцииразви

тияэколого-

экономическихсистем,связанныхсиспользов

аниемприродныхресурсовиохарактеризоват

ьихэкологическиепоследствия. 

Иметьнавыки: 

- определенияоптимальныхусловийустой

чивого развития эколого-

экономическихсистем; 

- ведения логической дискуссии по 

темам,связанным с

 рациональнымприродопользованием; 

- владениястандартнымиметодикамимони

торингаокружающей среды; 

-

иметьнавыкипоискаисистематизациинаучно

йиспециальнойлитературы. 

- toassesstheecologicalstateofthenaturalenvironme

ntof differentregions; 

- to assess the anthropogenic impact of 

productiononthe environment in acertain area; 1 

- criticallycomprehendthetrendsinthedevelopmen

t of ecological and economic 

systemsrelatedtotheuseofnaturalresourcesandcharac

terizetheir environmentalconsequences. 

Havetheskills: 

- determinationofoptimalconditionsforsustainable

developmentofecologicalandeconomicsystems; 

- conducting a logical discussion on topics 

relatedtoenvironmental management; 

- knowledge of standard methods of 

environmentalmonitoring; 

- to have skills of search and systematization 

ofscientificand special literature. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Топырақ географиясы, Дүниежүзілік 

географиялық мәліметтер базасы, зоогеография, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

География почв, Географические базы 
данных мира, зоогеография, особо 
охраняемые природные территории 

Soil geography, World geographic databases, 

zoogeography, specially protected natural areas 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 
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Геосфераның жағдайын, олардың 
планетадағы биохимиялық циклдарды 
анықтаудағы маңыздылығын бағалайды. 
Табиғи және техногендік сипаттағы 
геоэкологиялық мәселелер.  

Проводит оценку состояния геосфер, и их 
значение в определении биохимических 
круговоротов на планете. 
Геоэкологические проблемы природного и 
техногенного характера.  

Assesses the state of the geospheres, and their 
importance in determining the biochemical cycles 
on the planet. Geoecological problems of natural 
and technogenic character. 
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Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Өндірістік-педагогикалықпрактика/ Производственно-педагогическаяпрактика/ Industrialandpedagogicalpractice 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

КожмухаметоваА.С. 

Аға оқытушы, 

жаратылыстануғылымдарыны

ңмагистрі 

Ручкина Г.А., кандидат биологических 

наук,ассоциированныйпрофессор 
КурловС.И.,старшийпреподаватель 

KozhmuhametovA.S. 
Seniorlecturer,masterofscience 

   

Адамжәнежануарларфизиологиясы/Физиологиячеловекаиживотных/HumanandAnimalsPhysiology/ 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Курстыңмақсаты-

адамжәнежануарларағзасыныңқоршағанорт

аменөзарабайланыстағызаңдылықтарынзерт

теу.Мектептегіпедагогикалықжұмысүшінқа

жетті кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру,молекулалық,жасушалық,тінд

ік,ағзалықжәне

 популяциялық

 деңгейдефизиологиялық 

ғылымның қазіргі жағдайытуралынақты 

түсінік беру. 

Цельюкурсаявляетсяизучениезакономерност

ей 

 функционированияорга

низмачеловекаиживотныхвихвзаимосвязисо

кружающейсредой.Формирование 

 профессиональныхком

петенций, необходимых

 дляпедагогическойрабо

тывшколе,четкогопредставленияосовременн

омсостояниифизиологическойнаукинамолек

улярном,клеточном,тканевом,организменно

ми 
популяционномуровне. 

Thepurposeofthecourseistostudytheregularities of 

the functioning of the human 

andanimalorganismsintheirrelationshipwiththeenvir

onment.Formationofprofessionalcompetencesneces

saryforpedagogicalworkatschool, clear 

understanding of the current state 

ofphysiologicalscienceatthemolecular,cellular,tissu

e,organism and population levels. 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

адамжәнежануарларфизиологиясыныңнегізг

ітерминдерін,ұғымдарын,заңдарынбілу 

физиологиялықфункциялардыәртүрлідеңгей

деұйымдастырумеханизмдері 

знаетосновныетермины,понятия,законыфиз

иологиичеловекаиживотныхдемонстрируетз

нанияомеханизмахрегуляциифизиологическ

ихфункцийна 
разномуровнеих организации;; 

knowsthebasicterms,concepts,lawsofhumanandanim

al physiology 

demonstratesknowledgeaboutthemechanismsof 

regulationofphysiologicalfunctionsatdifferentlevelso

f theirorganization; 
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туралыбілімдерінкөрсетеді;; 
адамжәнежануарларфизиологиясыбойынша

ақпараттықкеңістіктіңресурстықбазасынқол

данды. 

Оқу – 

тәрбиепроцесінтиімдіұйымдастыруүшінфиз

иологияменденсаулықтысақтаушыбілімберу

технологияларынпайдаланудағдыларынмеңг

ереді. 

Тшжқсаласындағыміндеттердішешуүшінақп

араттықтехнологияларқұралдарынтаңдауалг

оритмінқұрады; 

акт қолдана   отырып,

 практикалықтапсырмалардыорындау

кезіндежобалық,зерттеужұмыстарынұйымда

стырады;ФЧиЖ  пәні  бойынша

  зертханалықжұмыстардың 

  нәтижелерін   

 бағалауәдістерінтабады,жіктейді,тал

дайдыжәнесинтездейді. және оны  

 практикадақолданады; 

сыртқыортаментұтастіріағзаныңөзараәрекет

тесуін қамтамасыз

 ететінмеханизмдердіқал

ыптастырумүмкіндігінболжайды; 

применяетт ресурсную

 базуинформационногоп

ространствапофизиологиичеловекаиживотн

ых.владеетоценкой функциональных 

состоянийразличныхсистеморганизма;навык

амииспользованиязнанияйфизиологиииздор

овьесберега-

ющихобразовательныхтехнологийдлярацио

нальнойорганиз-цииучебно-

воспитательногопро-цесса. 

создаеталгоритмвыборасредствинформацио

нныхтехнологийдлярешениязадачвобласти

ФЧиЖ; 

организуетпроектную,исследовательскуюра

боту при выполнении практических зада-

ний,используя ИКТ; 

находит,классифицирует,анализируетисинте

зируетметодыоценкирезультатовлабораторн

ых работ по дисциплине ФЧиЖ.иприменяет 

еенапрактике; 

прогнозируетвозможностиформированияме

ханизмов,

 обеспечивающих

взаимодействиеживогоорганизмакакцелогос

внешней средой;. 

applies the resource base of the information 

spaceonhuman and animal physiology. 

possessesassessmentoffunctionalstatesofdifferentor

ganismsystems;skillsofusingknowledgeofphysiolog

yandhealthofsavingeducational technologies for 

rational organizationofeducational process. 

createsanalgorithmforselectinginformationtechnolo

gy tools to solve problems in the field ofFLF; 

organizesdesignandresearchworkonpracticaltasksus

ingICT; 

finds, classifies, analyzes and synthesizes 

methodsof evaluation of laboratory results in the 

field ofFLFand applies it inpractice; 

predicts the possibility of forming mechanisms 

thatensuretheinteractionofalivingorganismas  

awholewith theenvironment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Адам анатомиясы, Эволюциялық даму, 

омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар 

зоологиясы, жануарлар экологиясы. 

Анатомия человека, Эволюционное развитие, 
зоология беспозвоночных, зоология 
позвоночных, экология животных.  

Human anatomy, Evolutionary development, 

invertebrate zoology, vertebrate zoology, animal 

ecology. 
Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 
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Адам мен жануарлар организмдерінің 
функционалдық анатомиясын олардың 
құрылымдарымен және қызметтерімен 
байланыстыра отырып, организмнің 
бейімделу механизмдерін (нормаларын) және 
қоршаған ортадағы адаптивті өзгерістерді 
түсіндіреді. Жалпы организмнің тіршілік 
әрекетін, адам мен жануарлардың 
физиологиялық жүйелерін, мүшелерін, 
жасушаларын және жеке жасушалық  

Разъясняет механизмы адаптации организма 
(нормы) и адаптивные изменения в 
окружающей среде, связывая 
функциональную анатомию организмов 
человека и животных с их структурами и 
функциями. Изучение жизнедеятельности 
целостного организма, физиологических 
систем, органов, клеток и отдельных 
клеточных структур человека и животных. 
Выяснение с помощью каких механизмов  

Explains the mechanisms of adaptation of the 
organism (norms) and adaptive changes in the 
environment, linking the functional anatomy of 
human and animal organisms with their structures 
and functions. Study of the life-activity of the 
whole organism, physiological systems, organs, 
cells and individual cellular structures of humans 
and animals. Finding out with the help of which 
mechanisms is implemented and for what purpose 
this function is provided.  
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құрылымдарынзерттеу. 

Қандайтетіктердіңкөмегіменжүзегеасырыла

тынынжәнебұлфункцияқандаймақсаттақамт

амасызетілетінінанықтау. 

реализуется и с какой целью обеспечивается 
данная функция.  

 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

СуюндиковаЖ.Т.,биологиямагистрі,аға 
оқытушы 

РучкинаГ.А.,к.б.н.,ассоциированный 
профессор 

Sundikova J.T.,master ofbiology,seniorteacher 

   

Биофизика/Биофизика/Biophysics 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Студенттердің биофизикалық теория 

туралытиістідеңгейдебаяндалғантәжірибелік

тәжірибелер мен эксперимент 

байқауларынжалпылау ретінде;

 биофизикадабақылаудың,

  өлшеудің 

 жәнеэкспериментирлеудіңн

егізгіәдістерітуралы,қазіргізаманғынойбиол

огиядафизикалыққұбылыстармензаңдардық

олданутуралытүсініктерді алуы. 

-ұйымның барлық

 деңгейлерінде(молекулярл

ық-жасушалықжүйелерденфункцио-

налдықжүйелергедейін)ұйымдастыру 

 қызметінің

 жалпызаңдылықтарытурал

ы түсінікалу) 

-

сыртқыжәнеішкіортаныңөзгеруінебейімделу

діңбиофизикалықмеханизмдерітуралыбіліма

лу. 

Получениестудентамипредставленийобиофи

зическойтеориикакобобщениинаблюденийп

рактическихопытовиэкспериментов,

 изложенных

 насоответствующему

ровне;обосновныхметодахнаблюдения,изме

ренияиэкспериментированиявбиофизике,оп

рименении физическихявлений и 

законоввсовременнойбиологии. 

приобретениепредставленийобобщихзаконо

мерностях

 функционированияорганизма на 

всех уровнях его организации(от

 молекулярно-клеточного

 дофункциональныхсистем) 

приобретениезнанийобиофизическихмехани

змахадаптациикизменениямвнешнейи 

внутреннейсреды. 
приобретение знаний об 

Gettingstudentsideasaboutbiophysicaltheoryasagen

eralizationofobservationsofpracticalexperimentsan

dexperimentssetoutattheappropriatelevel;abouttheb

asicmethodsofobservation, measurement and 

experimentation inBiophysics, the application of 

physical phenomenaandlaws in modern biology. 

acquisition of ideas about the General laws of 

thefunctioningoftheorganismatalllevelsofitsorganiz

ation (from molecular-cellular to 

functionalsystems) 

acquisitionofknowledgeaboutthebiophysicalmecha

nismsofadaptationtochangesintheexternaland 

internal environment. 

acquisitionofknowledgeaboutexperimentalbiophysi

calmethods,methodsofevaluationoffunctionalreserv

es of theorganism 
acquisitionofexperimentalresearchskills 

http://dereksiz.org/pravila-provedeniya-aktinometricheskih-i-teplobalansovih-nably.html
http://dereksiz.org/pravila-provedeniya-aktinometricheskih-i-teplobalansovih-nably.html
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 экспериментальных

 биофизических

методах, о методах оценки 

функциональныхрезервоворганизма 

приобретение навыков 

экспериментальногоисследования 

 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

адамменжануарларбиофизикасыныңнегізгіт

ерминдерін,ұғымдарын,заңдарынбілу 

негізгі биофизикалық құбылыстар, 

олардыңағуерекшеліктері,негізгібиофизикал

ықұғымдар,шамалартуралыбілімдерінкөрсет

еді. 

адам мен жануарлар биофизикасы 

бойыншаақпараттықкеңістіктіңресурстықба

засынқолданды. 

оқу-

тәрбиепроцесінтиімдіұйымдастыруүшінденс

аулықсақтаубілімберутехнологияларысалас

ындабиофизикабілімін қолданудағдыларын 

меңгереді. 

адамменжануарларбиофизикасысаласындағ

ыміндеттердішешуүшінақпараттықтехнолог

ияларқұралдарынтаңдауалгоритмінжасайды; 

АКТпайдаланаотырып,практикалықтапсырм

алардыорындаукезіндежобалық,зерттеужұм

ыстарын ұйымдастырады; 

пәнбойыншазертханалықжұмыстарнәтижесі

нбағалауәдістерінтабады,жіктейді, талдайды 

және синтездейді 

жәнеоныпрактикадақолданады; 

тіріағзаныңтұтассыртқыортаменөзараәрекет

тесуін қамтамасыз ететін 
биофизикалықмеханиздердіқалыптастыру 

знаетосновныетермины,понятия,законыбио

физики

 человекаиживотныхдемон

стрирует  знания 

обосновныхбиофизических 

 явлениях,особенностя

х их

 протекания;основныхб

иофизических 

 понятиях,величинах. 

применяетт ресурсную

 базуинформационногоп

ространствапобиофизикечеловекаиживотны

х.владеетоценкой функциональных 

состоянийразличныхсистеморганизма;навык

амииспользования знаний биофизики в 

областиздоровьесберегающихобразовательн

ыхтехнологийдлярациональнойорганизцииу

чебно-воспитательногопроцесса. 

создаеталгоритмвыборасредствинформацио

нныхтехнологийдлярешениязадачвобластиб

иофизикичеловекаиживотного; 

организуетпроектную,исследовательскуюра

ботупривыполнениипрактическихзаданий,и

спользуя ИКТ; 

находит,классифицирует,анализируетисинте

зируетметодыоценкирезультатовлабораторн

ыхработподисциплинеиприменяетеенапракт

know the basic terms, concepts, laws of human 

andanimalBiophysics 

demonstrates knowledge obosnovyvaetsya 

events,characteristics of their occurrence; 

snowmachiningconcepts,values. 

applies the resource base of the information 

spaceonhuman and animal Biophysics. 

owns an assessment of functional States of 

varioussystems of an organism; skills of use of 

knowledgeofBiophysicsinthefieldofhealth-

savingeducational technologies for rational 

organizationofeducational process. 

createsanalgorithmforselectinginformationtechnolo

gytoolsforsolvingproblemsinthefieldofhuman and 

animalBiophysics; 

organizesproject,researchworkintheimplementation

ofpracticaltasks, usingICT; 

finds, classifies, analyzes and synthesizes 

methodsfor evaluating the results of laboratory 

work on thedisciplineand applies itin practice; 

predictsthepossibilityofformingbiophysicalmechani

sms that ensure the interaction of a 

livingorganismas awholewith theenvironment;. 
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ике; 
прогнозируетвозможностиформирования 
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мүмкіндігінболжайды; биофизических 

 механизмов,обеспечива

ющих взаимодействие живого 
организмакакцелогосвнешнейсредой;. 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Адам анатомиясы, Эволюциялық даму, 

омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар 

зоологиясы, жануарлар экологиясы. 

Анатомия человека, Эволюционное развитие, 
зоология беспозвоночных, зоология 
позвоночных, экология животных.  

Human anatomy, Evolutionary development, 

invertebrate zoology, vertebrate zoology, animal 

ecology. 
Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Ағзатүрдің біртұтас іс-әрекетін, 

физиологиялық жүйесін, биофизикалық 

үдерістері мен мүшелердің үйлесімін, 

функциялардың іске асыру биотетіктерін 

анықтау. Физикалық және химиялық 

үдерістердің өз-ара байланыста 

биологиялық мәселелерді зерттеу. 

Определение целостной деятельности 

организма, физиологической системы, 

сочетания биофизических процессов и 

органов, биомехнической реализации 

функций. Изучение биологических проблем 

во взаимосвязи физических и химических 

процессов.  

Determination of the overall activity of the 

organism, the physiological system, a combination 

of biophysical processes and bodies, 

biomehnicheskoy implementation functions. The 

study of biological problems in the relationship of 

physical and chemical processes.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Өндірістік-педагогикалықпрактика/ Производственно-педагогическаяпрактика/ Industrialandpedagogicalpractice 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы /Programmemanager 

СуюндиковаЖ.Т.,биологиямагистрі,аға 
оқытушы 

Ручкина Г.А., к.б.н., ассоциированный 
профессор 

SundikovaJ.T.,masterofbiology,senior teacher 

   

Инклюзивтібілімберужағдайындаерекшебілімберудіқажетететінбалалардыоқытудыңарнайыәдістемесі/Специальнаяметодикаобуче

ниядетейсособымиобразовательнымипотребностямивусловияхинклюзивногообразования/SpecialTechniqueforTeachingChildrenwith

Special Educational Needs inanInclusive Education 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 

Мақсаты: 
студенттердің, Болашақ

 мұғалімдердің,инклюзивті

білімберужағдайындаерекше 

Цель: 
развитиесистемыметодическихзнанийиумен

ий, обеспечивающих им готовность 

Goal: 
developmentofstudents,futureteachers,asystemofme

thodological knowledge andskills that ensure 
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білімберуқажеттіліктерімен(ҚББ)балаларғаа

рналғанГеографияныоқытупроцесінтиімдіж

үзегеасыруғадайындығынқамтамасызететінә

дістемелікБілімжәнебілікжүйесіндамыту 

 

Міндеттер: 

- жалпыжәнеарнайыбілімберудіңажырама

сбөлігіретіндеинклюзивтібілімберужүйесіту

ралытұтастүсінікқалыптастыру; 

- студенттердіинклюзивтікоқытуүдерісін

деоқушыларғаұсынылатынбілімберуқызметі

нің жүйесіментаныстыру; 

- Географияыоқытупроцесінмоделдеугежән

еинклюзивтібілімберутәртібіндеоқытутәжір

ибесіндеіске асыруғаүйрету; 

- ерекшебілімберуқажеттіліктерібарбалала

рғаарналғангеографиябойыншасабақтарәзір

леугежәнеөткізугеүйрету 

эффективно осуществлять процесс 

обучениягеографиидлядетейособымиобразо

вательными потребностями(ООП)вусловиях 

инклюзивногообразования 

 

Задачи: 

- сформировать целостное представление 

осистемеинклюзивногообразованиякакнео

тъемлемойчастиобщегоиспециальногообр

азования; 

- познакомитьстудентовссистемойобразова

тельныхуслуг,представляемыхученикувпр

оцессеинклюзивногообучения; 

- учитьмоделироватьпроцессобучениягеогр

афиииреализовыватьвпрактикеобучениявр

ежимеинклюзивногообразования; 

- научить разрабатывать и проводить 
урокипогеографиидлядетейсособыми 
образовательнымипотребностями 

their readiness to effectively implement the 

processofteachinggeographytochildrenwithspeciale

ducationalneeds(PLO)inaninclusiveeducation 

 

Tasks: 

- to form a holistic view of the system of 

inclusiveeducation as an integral part of General 

and specialeducation; 

- toacquaintstudentswiththesystemofeducational 

services provided to the student in theprocessof 

inclusiveeducation; 

- toteachtomodeltheprocessofteachinggeographya

ndtoimplementinthepracticeofteachingin themode 

ofinclusiveeducation; 

- teach to develop and conduct geography 

lessonsforchildren withspecialeducational needs 

Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

географияпәнініңпедагогикасыменәдістемес

ін,ағылшынтіліндеоқытудыңқазіргі

 заманғы білім

 берутехнологияларын,оныңіші

ндеonlinережиміндебіледі; 

білімберументәрбиелеудіңжаңаәдістерін,ны

сандарыменқұралдарын,оныңішіндеonlinере

жимінде, 

инклюзивтібілімберудіңқұндылықтарымено

ныигеруәдістерінтүсінеді. 

кәсібиқызметтежаңабілімберутехнологиялар

ын,зертханаларды,баспа 

Знаетпедагогику иметодику 

преподаваниягеографии,современныеобразо

вательныетехнологиипреподаваниянаанглий

скомязыке, в том числе в режиме 

onlinе;Понимаетновыеметоды,формыисредс

тваобученияивоспитания,втомчислеврежим

е onlinе, ценности и

 убежденияинклюзивногообразова

ния. 

Применяет в

 профессиональнойдеятель

ностиновыеобразовательныетехнологии,       

лаборатории,       печатные 

Knows the pedagogy and methodology of 

teachinggeography,moderneducationaltechnologies

ofteachingin English, includingonline; 

Understands the new methods, forms and means 

ofteachingandeducation,includingintheon-

linemode, the values and values of inclusive 

education.Appliesinprofessionalactivityneweducati

onaltechnologies,laboratories,printedmedia,video,

multimedia,software,theInternet;themaininternation

al and domestic documents on the 

rightsofthechildandtherightsofpeoplewithspecial 
needs;criterionmethodsofassessment:formative, 
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құралдарын,бейне,мультимедиалыққұралда

рды,бағдарламалыққамтамасызетуді,интерн

етті,Балақұқықтарытуралынегізгіхалықарал

ықжәнеотандыққұжаттардыжәнеерекшеқаж

еттіліктерібарадамдарқұқығынқолданады;ба

ғалаудыңкритериалдыәдістері: формативті, 

жиынтықбағалау;қаржылықжәнепедагогика

лықбілімберусаласындағызерттеунәтижелер

інқолданады.; 

ситуациялықпедагогикалықміндеттердіқұра

стырудыңпринциптеріменәдістерін,сондай-

ақоқу-

бағдарламалыққұжаттыәзірлеудіңпринципте

ріменәдістерінбіледі,алдыңғықатарлытехнол

огияларға,соныңішіндекомандалықжұмысәд

істерінесүйенеотырып,оқытуәдістемесінәріп

тестеріменөзараіс-қимылжасайалады. 

географиялықбілімніңқұндылығынтүсінедіж

әнеолардыүнемітолықтыруғатырысады,өзбі

ліктілігінарттырудыөзбетіншежоспарлайды; 

өзоқуқызметінрефлексия,өзін-

өзібағалаудыжүзегеасырады; 

білімалушылардыңбілімінбағалаудыңзамана

уиәдістерінқолданады; 

арнайытерминологияныіскеасырады,инклюз

ивтібілімберубойыншанормативтік-

құқықтыққұжаттамаларғабағдарланады 

программноеобеспечение,интернет;основны

е международные и 

отечественныедокументы о правах ребенка 

и правах 

людейсособымипотребностями;критериальн

ыеметодыоценивания:формативное,суммати

вноеоценивание;результатыисследованийво

бластифизическогоипедагогическогообразо

вания; 

Знает принципы и методы 

конструированияситуационныхпедагогичес

кихзадач,атакжепринципыиметодыразработ

киучебно-программной

 документации,

способенвовзаимодействиисколлегамиприм

енять методики обучения, опираясь 

напередовыетехнологии,втомчисленаметод

ыкомандной работы. 

Понимает ценность географических 

знанийипостоянностремитсяпополнитьих,са

мостоятельнопланируетповышениесвоейква

лификации; 

Осуществляетрефлексию,самооценкусвоейу

чебной деятельности; 

Используетсовременныеметодыоценкизнан

ийобучающихся; 

Оперируетспециальнойтерминологией,орие

нтируетсявнормативно-

правовойдокументациейпоинклюзивномуоб

разованию 

summativeassessment;resultsofresearchinthefieldof

physicalandpedagogicaleducation;Knowstheprincip

lesandmethodsofdesigningsituationalpedagogicalta

sks,aswellastheprinciplesandmethodsof developing 

educationalandsoftwaredocumentation,isabletointer

actwithcolleaguestoapplyteachingmethods,basedon

advancedtechnologies,includingmethodsofteamwor

k. 

Understands the value of geographycal 

knowledgeandconstantlyseekstoreplenishthem,inde

pendentlyplans to improvetheir skills; 

Carriesoutreflection,self-

assessmentoftheeducationalactivity; 

Uses modern methods of assessment of students 

'knowledge; 

Operates with special terminology, is guided by 

thenormativeandlegaldocumentationoninclusiveedu

cation 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Биологияоқытуәдістемесі,Географияныоқыту

әдістемесі 

Методика преподавания

 биологии,Методикапреподав

ниягеографии 

TechniqueforTeachingBiologyTechniqueforTeachin

gGeography 
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Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Пәндіоқиотырып, 
студенттеринклюзивтібілімберудіқалыптаст
ырудыңмәнін, ерекшеліктерін, мәселелерін, 
оныңнормативтік-
құқықтықбазасынмеңгереді; 
ерекшебілімберуқажеттіліктерібартұлғалард
ытәрбиелеумәселесініңзаманауимәселелерін
, 
перспективаларынжәнетәсілдерінқарастыра
ды; 
сыныптаинклюзивтібілімберужағдайындаер
екшебілімберуқажеттіліктерібарбалалардыс
үйемелдейтінерекшебілімберуқажеттіліктері
барбалаларғаарналғанинклюзивтібілімберуү
лгілері 

Изучая дисциплину, студенты освоят 
сущность, особенности, проблемы 
становления инклюзивного образования, его 
Нормативно-правовые основы; рассмотрят 
современные проблемы, перспективы и 
подходы к проблеме образования лиц с 
особыми образовательными потребностями; 
модели инклюзивного образования детей с 
особыми образовательными потребностями, 
сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в 
условиях инклюзивного образования на 
уроках  

Studying the discipline, students will master the 
essence, features, problems of formation of 
inclusive education, its normative and legal bases; 
consider modern problems, prospects and 
approaches to the problem of education of persons 
with special educational needs; models of 
inclusive education of children with special 
educational needs, support of children with 
special educational needs in conditions of 
inclusive education in the classroom  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Өндірістік-педагогикалықпрактика/ Производственно-педагогическаяпрактика/ Industrialandpedagogicalpractice 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

Баубекова Г.Қ., 

педагогикаБілімберумагистрі.,ағаоқ

ытушы 

Баубекова Г.К., 

магистр педагогического 

образования,старшийпреподаватель 

Баубекова Г.К., 

магистр педагогического образования, 

старшийпреподаватель 

   

Ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін бағдарламалық мазмұнды 

бейімдеу/Адаптацияпрограммногосодержаниядлядетейсособымиобразовательнымипотребнос

тями/Adaptation ofProgrammaticContent forChildren withSpecial EducationalNeeds 

Оқумақсаты/Учебнаяцель/Purpose 
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Мақсаты: 
Ерекшебілімберуқажеттіліктерібарбалаларға

арналғанбағдарламалықмазмұнды бейімдеу 

бойынша студенттердіңбіліміндамыту 

Міндеттер: 

- жалпыжәнеарнайыбілімберудіңажырама

сбөлігіретіндеинклюзивтібілімберутуралыбі

лімжүйесін қалыптастыру; 

- студенттердіинклюзивтікоқытуүдерісін

деоқушыларғаұсынылатынбілімберуқызметі

нің жүйесіментаныстыру; 

- Географияныоқытупроцесінмоделдеугежә

не инклюзивті білім беру

 тәртібіндеоқыту тәжірибесінде іске 

асыруға үйрету;ерекше білім беру 

 қажеттіліктері барбалаларға арналған

 география 

 бойыншасабақтарәзірлеугежәнеөткізугеүй

рету 

Цель: 
Развитьустудентовзнанийпоадаптациипрогр

аммного содержания для детей

 сособыми 

образовательными потребностямиЗадачи: 

- сформироватьсистемузнанийобинклюзивн

ом образовании

какнеотъемлемойчастиобщегоиспециальн

огообразования; 

- познакомитьстудентовссистемойобразова

тельныхуслуг,представляемыхученикувпр

оцессеинклюзивногообучения; 

- учитьмоделироватьпроцессобучениягеогр

афиииреализовыватьвпрактикеобучениявр

ежимеинклюзивногообразования; 

- научить разрабатывать и проводить 

урокипогеографиидлядетейсособымиобра

зовательнымипотребностями 

Goal: 
To develop students ' knowledge on adaptation 

ofprogramcontentforchildrenwithspecialeducationa

l needs 

Tasks: 

- to form a system of knowledge about 

inclusiveeducation as an integral part of General 

and specialeducation; 

- toacquaintstudentswiththesystemofeducational 

services provided to the student in theprocessof 

inclusiveeducation; 

- to teach to model the process of teaching 

biologyand to implement in the practice of 

teaching in themode ofinclusiveeducation; 

teach to develop and conductgeography 

lessonsforchildren withspecialeducational needs 
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Оқытунәтижесі/Результатыобучения/Learningoutcomes 

географияпәніноқытуәдістемесіменпедагоги

касын,қазіргібілімберутехнологияларынбіле

ді 

білім беру мен тәрбиелеудің жаңа 

әдістерін,нысандарыменқұралдарын,оныңіш

індеonlinе режимінде, инклюзивті білім 

берудіңқұндылықтарыменоныигеруәдістері

нтүсінеді. 

кәсібиқызметтежаңабілімберутехнологиялар

ын,зертханаларды,баспақұралдарын,бейне,м

ультимедиалыққұралдарды,бағдарламалыққ

амтамасызетуді,интернетті,Балақұқықтарыт

уралынегізгіхалықаралықжәнеотандыққұжа

ттарды және ерекше қажеттіліктері 

барадамдарқұқығынқолданады;бағалаудыңк

ритериалды әдістері: формативті, 

жиынтықбағалау;қаржылықжәнепедагогика

лықбілім беру саласындағы зерттеу 

нәтижелерінқолданады.; 

ситуациялықпедагогикалықміндеттердіқұра

стырудыңпринциптеріменәдістерін,сондай-

ақоқу-бағдарламалыққұжаттыәзірлеудің 

принциптері мен әдістерін 

біледі,алдыңғықатарлытехнологияларға,сон

ыңішінде командалық жұмыс әдістеріне 

сүйенеотырып,оқытуәдістемесінкол-

легтерменөзараіс-қимыл жасай алады. 

географиялықбілімніңқұндылығынтүсінедіж

әнеолардыүнемітолықтыруғатырысады,өзбі

ліктілігінарттырудыөз 
бетіншежоспарлайды; 

Знает педагогику и методику 

преподаваниягеографии,современныеобразо

вательныетехнологии 

Понимает новые методы, формы и 

средстваобученияивоспитания,втомчислевр

ежимеonlinе,ценностииубежденияинклюзив

ногообразования. 

Применяет в

 профессиональнойдеятель

ностиновыеобразовательныетехнологии,лаб

оратории,печатныесредства, видео, 

мультимедийные 

средства,программноеобеспечение,интернет

;основные международные и 

отечественныедокументы о правах ребенка 

и правах 

людейсособымипотребностями;критериальн

ыеметодыоценивания:формативное,суммати

вноеоценивание;результатыисследованийво

бластифизическогоипедагогическогообразов

ания; 

Знает принципы и методы 

конструированияситуационныхпедагогичес

кихзадач,атакжепринципыиметодыразработ

киучебно-программной

 документации,

способенвовзаимодействиисколлегамиприм

енять методики обучения, опираясь 

напередовыетехнологии,втомчисленаметод

ыкомандной работы. 

Понимает ценность географических 

знанийипостоянностремитсяпополнитьих,са

мостоятельнопланируетповышениесвоейква

лификации; 

Knowspedagogyandmethodologyofbiologyteachin

g,moderneducational 

technologiesUnderstandsthenewmethods,formsand

meansofteachingandeducation,includingintheon-

linemode, the values and values of inclusive 

education.Appliesinprofessionalactivityneweducati

onaltechnologies,laboratories,printedmedia,video,

multimedia,   software, the  Internet; the

 maininternationalanddomesticdocumentso

ntherightsofthechildandtherightsofpeoplewithspeci

alneeds;criterionmethodsofassessment:formative,su

mmativeassessment;resultsofresearchinthefieldofph

ysicalandpedagogicaleducation;Knowstheprinciple

sandmethodsofconstructionofsituationalpedagogica

ltasks,aswellastheprinciples and methods of

 development

 ofeducationalandsoftwaredocumentation,is

abletoworkwithcolleaguestoapplyteachingmethods,

based on  advanced  technologies, 

 includingmethodsof teamwork. 

Understands the value ofgeographycal 

knowledgeandconstantlyseekstoreplenishthem,inde

pendentlyplans to improvetheirskills; 

Carriesoutreflection,self-

assessmentoftheeducationalactivity; 

Uses modern methods of assessment of students 

'knowledge; 

Operates a special terminology, is guided by 

thelegaldocumentation oninclusiveeducation 
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Осуществляет    рефлексию,     самооценку 
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өзоқуқызметінрефлексия,өзін-

өзібағалаудыжүзегеасырады; 

білімалушылардыңбілімінбағалаудыңзамана

уиәдістерінқолданады; 

арнайытерминологияныіскеасырады,инклюз

ивтібілімберубойыншанормативтік-

құқықтыққұжаттамаларғабағдарланады 

своейучебнойдеятельности; 
Используетсовременныеметодыоценкизнан

ийобучающихся; 

Оперируетспециальнойтерминологией,орие

нтируетсявнормативно-

правовойдокументациейпоинклюзивномуоб

разованию 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisite 

Биологияоқытуәдістемесі,Географияны 
оқытуәдістемесі 

Методикапреподаваниябиологии, 
Методикапреподавниягеографии 

TechniqueforTeachingBiologyTechnique for 
TeachingGeography 

Курстыңқысқашамазмұны/Краткоесодержаниекурса/Coursesummary 

Пән мүмкіндігі шектеулі балаларға 

психологиялық -педагогикалық қолдау 

көрсетуді ұйымдастыруға және бейімделген 

білім беру бағдарламаларын іске асыруға 

қажетті білім, білік және дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған.  

Дисциплина направлена на формирование 
знаний, умений и навыков, необходимых 
для организации психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями и 
реализации адаптированных 
образовательных программ. 

The discipline is aimed at the formation of 

knowledge, skills and abilities necessary for the 

organization of psychological and pedagogical 

support for children with disabilities and the 

implementation of adapted educational programs. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisite 

Өндірістік-педагогикалықпрактика/ Производственно-педагогическаяпрактика/ Industrialandpedagogicalpractice 

Бағдарламажетекшісі/Руководительпрограммы/Programmemanager 

Баубекова Г.Қ., 

педагогика Білім беру магистрі.,

 ағаоқытушы 

Баубекова Г.К., 

магистр педагогического

 образования,старшийпреподават

ель 

Баубекова Г.К., 

магистрпедагогическогообразования,старшийп

реподаватель 

 


