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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында 

жасақталды.   

  

 

 

 

Құрметті магистрант! 

 

Каталогта Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері циклындағы 

таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, 

пререквизиттері мен постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-

меңгеруге бөлінген кредит мөлшері мен оқу семестрі және Дублиндік 

дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және 

өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді 

таңдау кезінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығынан немесе 

кафедра меңгерушілерінен көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 

НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

қаулысымен бекітілген). 

2. Кредиттік  оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың 

ережесі. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген. (2018 жылдың 12 қарашасындағы №563 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

3. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 

үлгі ережісі. ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурызындағы №125 Бұйрығымен 

бекітілген (2018 жылдың 14 маусымдағы №272 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

4. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ғылыми кеңесінің 

шешімдері. 
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7М01504 – Химия білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

 

Цикл/ 

компон

ент 

Пән коды Пән атауы 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Ғылыми жаратылыстану негіздері    

БП ТК KAHIK 5205 Қолданбалы аналитикалық химиядағы инновациялық қызмет 1 5/5 

БП ТК ShBHE 5206 Жалпы және бейорганикалық химия есептері         1 5/5 

БП ЖК BНTT 5207 Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары 1 3/3 

КП ТК НEZEA 5301 Химия-экологиялық зерттеулердің эксперименттік әдістері 2 4/4 

2.2 Модуль. Іргелі ғылымдар 

БП ТК ZAHT 5205 Заманауи аналитикалық химия тұжырымдамасы 1 5/5 

БП ТК HEShN 5206 Химия есептерін шығару негіздері    1 5/5 

БП ЖК BChTT 5207 Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары 1 3/3 

КП ТК НEMESh 5301 Химия-экологиялық мазмұндағы есептерді шығару 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Химияны оқытудың өзекті мәселелері 

КП ЖК НOKTA 5302 Химия оқытудың қазіргі технологиялары мен әдіснамасы 2 5/5 

КП ТК НBTMK 5303 
Химиялық байланыстар теориясы және молекулалар 

құрылысы 

2 5/5 

БП ТК НKZFT 5208 
Химияның қолданбалы зерттеулері мен функционалды 

технологиялары 

2 5/5 

3.2 Модуль. Ғылыми зерттеу түрлері 

КП ЖК НOMKT 5302 Химия оқытудың қазіргі технологиялары мен әдіснамасы 2 5/5 

КП ТК BKK 5303 Бейорганикалық қосылыстар құрылысы 2 5/5 

БП ТК KН 5508 Қолданбалы химия  2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Ғылыми жаратылыстану негіздері    

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Қолданбалы аналитикалық химиядағы инновациялық қызмет 

Пән коды: KAHIK 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Досанова Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Қолданбалы аналитикалық химиядағы инновациялық қызмет 

пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Қолданбалы аналитикалық химиядағы инновациялық қызмет» 

-қазіргі кезде университет пен кәсіпорынның бірлескен әрекеттерін жүзеге асыруда, 

қолданбалы аналитикалық химия саласындағы инновациялық қызметті ұйымдастырудың 

негізгі формалары туралы білімді қалыптастыруды қамтиды. Алынған білім басқа химиялық 

пәндерді оқып-үйрену кезінде, сонымен қатар жоғары технологиялар саласындағы бизнесті 

ұйымдастыру, коммерциялауға бағытталған іс-шаралар мен мәселелерді  шешуде қолдана 

алады. 

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Химиялық зерттеулердің физика-химиялық талдауы, химия пәнінен 

критериалды бағалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Химия оқытудың инновациялық әдістерінің химик 

мамандығы үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химия пәнін оқытудың мәнін; қазіргі 

технологиялардың негізгі теориялық мәселелерін білу және оларды өмірде пайдалана білу 

түсінігі; В) Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оны практикада қолдана білу біліктілігі; 

С) Химия оқытудың методологиясының мәнін,оның өзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; 

D) әдістемелік технологиялардың негізгі қағидаларын қолдана білу; Е) химия пәнінен 

ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді жоспарлай алуы, соған сәйкес функционалдық 

сауаттылық талаптары негізіндегі білім,білік,дағдыларды игеруде әлемнің ғылыми бағытын 

түсінуге,жүзеге асыра білуге іскерлігі болуы керек. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Жалпы және бейорганикалық химия есептері         

Пән коды: ShBHE 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Имангалиева Б.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Жалпы және бейорганикалық химия есептері пәні –  таңдау 

компоненттерінің бірі. Әрбір ғылым материя қозғалысының белгілі бір түрін зерттейді. 

Химия атомдардың қосылуынан жаңа заттар түзілетін материя қозғалысының түрін зертейді.  

Химия пәнін оқып үйренгенде   есептер    шығарып,    жаттығулар    орындаудың    маңызы    

өте   зор.    Есеп    шығарып,    жаттығулар    орындау білімді тексеру ғана  емес, сонымен  

қатар білім алушыларды     өздігінен ізденуге де  дағдыландырады. Олар өз білімдерінің    

жетіспейтін тұстарын анықтап, онымен  жұмыс  істеуге, қосымша    және    арнайы   

әдебиеттерді пайдалануға үйренеді.   Есеп    шығару    барысында білім алушының  білімі, 

зердесі, ойлау  қабілеті дамумен қатар,   химиялық    білімді,    заңдарды, құбылыстарды  

тереңірек  түсінуі қалыптасады.       

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі химиялық түсініктерді қолданып (моль, мольдік көлем) 

есептеулер жүргізу; химиялық теңдеулер бойынша есептеулер жүргізу; ерітінділер дайындау 

есептеулерін жүргізу.  Химиялық үрдістердің энергетикасы және бағыты; химиялық 

кинетика және тепе-теңдік; негізгі топша элементтері және олардың қосылыстарының 

қасиеттері; d-элементтері және олардың қосылыстарының қасиеттері тақырыптарына 

арналған есептер шығару. 

Пререквизиттері: Физика, математика, биология, бакалавр курсының химия пәндері, 

бейорганикалық химия, органикалық химия, аналитикалық химия. 

Постреквизиттері: Химияның қолданбалы зерттеулері мен функционалды технологиялары, 

химия оқытудың методологиясы және қазіргі технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Инклюзивті білім беруді жүзеге асыру шарттарын, оқу-

әдістемелік құжаттардың құрылым ерекшелігін, альтернативті оқулықтардың құрылым 

ерекшелігін, жаңартылған бағдарлама бойынша сабақ беру мәселесін біледі. В) Жалпы  

білім беруде  мүмкіндігі шектеулі баланың психология-педагогикалық 

сүйемелдеуінің қажеттілігін  түсіндіре алатын болады және онымен жұмыс істеу әдістемесін 

меңгереді. С) Инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасай 

алатын болады. Басқарудың теориясымен қаруланып, іс жүзінде күнделікті туындап 

отыратын жеке әдістемелік мәселелерді ғылыми тұрғыдан шеше алады. D) Мүмкіндігі 

шектеулі балалардың  көпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алып, пәнді 

оқытуда, ұйымдастыру жұмыстарда оқушылардың қызығушылығын арттырады. Оқу 

кабинетінің құралдарымен байланыстырып, оқу материалын таңдау, соны шешуге 

талаптанады E) Арнайы және жалпы білім берудің өзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын 

талдап, оқыту нәтижесінде еңбекке, талғамға, адамгершілікке, экологиялық тәрбиеге, 

ізеттілікке, ұлттық тағылымға тәрбиеленеді  

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е)  
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Пәннің атауы: Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары 

Пән коды: BНTT 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Есназарова Г.Л. 

Курсты оқыту мақсаты: Химияның негізгі түсініктері, заңдылықтары туралы ұғымдар 

қалыптастыра отырып, химиялық арнаулы пәндерді оқып-үйрене алатындай білікті маман 

дайындау  

Пәннің қысқаша мазмұны: химияның теориялық негіздерін қамтитын тараулар:    

химиялық реакция жүру заңдылықтары, химиялық термодинамика элементтері, термохимия, 

химиялық байланыс түрлері және олардың түзілу ерекшеліктері,  химиялық кинетика, 

ерітінділер теориясы   қарастырылады. 

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Химиялық зерттеулердің физика-химиялық талдауы, химия пәнінен 

критериалды бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бейорганикалық химияның теориялық және 

практикалық негіздері қалыптасады; Химиялық термодинамика элементтерін оқып-үйрену 

кезеңінде химиялық реакциялардың өз еркімен жүру жағдайларын ұғынады; Химиялық 

реакциялардың жүру заңдылықтарын білу арқылы   реакция бағытын анықтау әдістерін 

үйренеді; Химиялық кинетика ұғымын түсіну арқылы реакция түрлерін, тура және кері 

бағытта жүру шарттарын біледі;Термохимия тарауында химиялық реакциялардың жылулық 

эффектілері туралы ұғымдар қалыптасады; В) Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда 

әдебиеттік мәліметтер мен тәжірибе нәтижелерін салыстыра сараптау дағдысы қалыптасады;  

Химиялық қосылыстардағы химиялық байланыстарды сипаттап, түзілу ерекшеліктерін 

анықтай алады; Ерітінділер теориясын, ерітінді концентрациясы туралы ұғымдар 

қалыптастыра отырып химиялық реакцияларда қолданылатын ерітінділер 

концентрацияларын есептеу және дайындау дағдылары қалыптасады. С)Техника қауіпсіздігі 

ережелерін сақтай отырып, химиялық экспериментті дайындау және жүргізу; химиялық 

ыдыстарды, қондырғыларды реагенттерді қолдана білу дағдылары қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химия-экологиялық зерттеулердің эксперименттік әдістері 

Пән коды: НEZEA 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия-экологиялық зерттеулердің эксперименттік әдістері 

пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Химия-экологиялық зерттеулердің эксперименттік әдістері 

пәнінің негізгі әдістерін, химия пәнінен химия-экологиялық зерттеулер жүргізе алуын, алған 

деректерді өңдей білу дағдысын меңгерту. 

Пререквизиттері: жоғары мектептің педагогикасы, бейорганикалық химияның таңдаулы 

тараулары 

Постреквизиттері:Химияның қолданбалы зерттеулері мен функциональды технологиялары, 

химиядан инкюзивті білім беру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) химия-экологиялық зерттеулердің эксперименттік 

әдістерінің химик мамандығы үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химиядан химия-

экологиялық зерттеулер мәнін және оларды өмірде пайдалана білу түсінігі; В) түрлі әдіс-

тәсілдерді пайдалана отырып, оны практикада қолдана алу біліктілігі; С) ғылыми 

зерттеулердің мәнін, оның өзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D) ғылыми-әдістемелік 

зерттеулердің негізгі қағидаларын қолдана білу; Е) химия пәнінен ғылыми зерттеу 

жұмыстарын тиімді жоспарлай алуы, соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары 
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негізіндегі білім,білік,дағдыларды игеруде әлемнің ғылыми бағытын түсінуге, жүзеге асыра 

білуге іскерлігі болуы керек. 

 

2.2 Модуль. Іргелі ғылымдар  

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Заманауи аналитикалық химия тұжырымдамасы 

Пән коды: ZAHT 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Досанова Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: студенттерге қазіргі заманғы сапалық талдаудың теориялық 

негіздері, оның құрамы күрделі заттардағы элементтерді бөлу, концентрлеу және айқындау 

үшін қолданылатын әр түрлі әдістері жөнінде мәліметтер беру, бұл әдістердің мүмкіндіктері 

мен шектеулерін көрсету; студентті талданатын заттың құрамы мен құрылымын анықтауға, 

оның белгілі бір үлгіге сәйкестігін жоғары дәрежеде теориялық тұрғыдан түсіндіруге және 

өлшеу нәтижелерін өңдеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аналитикалық химияның басқа жаратылыстану ғылымдары 

арасындағы рөлі мен орны туралы алдыңғы қатарлы білімді қалыптастыру, химиялық 

анализдің мәселелерін түсіну және қазіргі заманғы химиялық анализді жасау әдіснамасының 

маңыздылығы, күрделі заттарды анықтау мақсатында аналитикалық реакцияларды 

қолданудың заманауи нұсқаларын меңгеру. Химиялық талдау әдістерінде кинетикалық 

заңдылықтарды қолданудың заманауи нұсқалары аналитикалық химияның осы саласының 

одан әрі дамуына ықпал етуі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Химиялық зерттеулердің физика-химиялық талдауы, Химияны кіріктіре 

оқыту 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жалпы және өзіндік (спецификалық) сапалық 

реакциялардың жүру шарттарын, жүйелі және бөлшек талдаулардың негізі мен 

ерекшеліктерін теориялық игеруі керек; В) элементтердің әр түрлі құрастырмалық және ара 

қатынастық жартылай микромөлшерлерімен тәжрибелік жұмыс жүргізу дағдыларына ие 

болуы керек; С) үлгіні дайындау негіздерін, оптималды құрылымды және таза тұнбаларды 

алу әдістерін, стандартты ерітінділер дайындау тәсілдерін, меңгерілетін әдістердің негізгі 

принциптерін, олардың негізінде жатқан химиялық процестердің мәнін білуі керек; D) 

аналитикалық приборлар мен өлшегіш қондырғыларды қолдануды, талдау схемаларын 

құруды, талдауды сәйкес әдістеме бойынша өз бетінше орындауды, ерітінділер 

концентрациялары, берілген өлшеулер бойынша зат мөлшерін, тұнбалардың ерігіштігін, 

қышқыл, негіз, тұз, буфер қоспалары ерітінділерінің қышқылдығы бойынша сандық 

есептеулер жүргізе білуі керек; Е) көп компонентті объектіден талданатын затты (ион, 

элемент, қосылыс) бөліп шығарудың теориялық негіздерін меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Химия есептерін шығару негіздері    

Пән коды:   HEShN 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Имангалиева Б.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Химия есептерін шығару негіздері пәнінен теориялық және 

әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бейорганикалық химия. Химияның негізгі ұғымдары. 

Формулаларды табу және олар бойынша есептер. Стехиометрические заңдар химия. 

Химиялық реакциялар. Есеп айырысулар бойынша теңдеулер тақырыптары қарастырылады 

реакциялар. Ерітінділерді дайындауға байланысты есептер. Химиялық реакциялардың 
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теңдеулері бойынша есептеулер. Химиялық кинетика және катализ химиялық тепе-теңдік. 

Ерітінділердің жалпы қасиеттері. Электролиттік диссоциация. Су ерітіндісіндегі қышқылдар 

мен негіздер. Гидролиз. 

Органикалық химия. Заттың химиялық формуласын оның жану өнімдері бойынша анықтау. 

Реагенттердің Бірі артық алынған реакциялар. Газ фазасында өтетін реакциялар. Параллель 

реакциялар. Тізбекті реакциялар.  

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Химиялық зерттеулердің физика-химиялық талдауы, Химиядан 

инклюзивті білім беру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Химия есептерін шығару студенттерге химия пәнінің 

білім жүйесін меңгеруге негізгі себепкер болады; В) студенттердің ойлау қабілетін дамытып, 

алған білімдерін арттыруға, біліктерін қалыптастыруға С) кез-келген жағдайда оны 

пайдалануға көмектеседі. D)Есеп шығару кезінде студенттер оқу процесінің негізгі 

элементтерін, оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е) адам тұлғасының 

қалыптасуына өте қажетті жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химия-экологиялық мазмұндағы есептерді шығару  

Пән коды: НEMESh 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия-экологиялық мазмұндағы есептерді шығару пәнінен 

теориялық және әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Химия-экологиялық мазмұндағы есептерді шығару пәнінің 

ғылыми теориялық негіздерін, химия пәнінен химия-экологиялық есептеулер жүргізе алуын, 

алған деректерді өмірде қолдана білу дағдысын меңгерту. 

Пререквизиттері: жоғары мектептің педагогикасы, бейорганикалық химияның таңдаулы 

тараулары 

Постреквизиттері:Химияның қолданбалы зерттеулері мен функциональды технологиялары, 

химиядан инкюзивті білім беру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) химия-экологиялық зерттеулердің, есептеулердің 

химик мамандығы үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химиядан химия-экологиялық 

зерттеулер, есептеулер мәнін және оларды өмірде пайдалана білу түсінігі; В) түрлі әдіс-

тәсілдерді пайдалана отырып, оны практикада қолдана алу біліктілігі; С) ғылыми 

зерттеулердің, есептеулердің мәнін, оның өзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D) 

ғылыми-әдістемелік есептеулердің негізгі қағидаларын қолдана білу; Е) химия пәнінен 

ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді жоспарлай алуы, соған сәйкес функционалдық 

сауаттылық талаптары негізіндегі білім,білік,дағдыларды игеруде әлемнің ғылыми бағытын 

түсінуге, жүзеге асыра білуге іскерлігі болуы керек. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Химияны оқытудың өзекті мәселелері 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химия оқытудың қазіргі технологиялары мен әдіснамасы 

Пән коды: НOKTA 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия оқытудың методологиясы және қазіргі технологиялары 

пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 



11 

 

Пәннің қысқаша мазмұны: Химия оқытудың методологиясы және қазіргі 

технологияларының жалпы және жеке әдістерін, химия пәнінен әр алуан технологияларынан 

сабақ жүргізе алуын, алған деректерді өңдей алу дағдысын меңгерту. 

Пререквизиттері: жоғары мектептің педагогикасы, бейорганикалық химияның таңдаулы 

тараулары 

Постреквизиттері: химиядан инклюзивті білім беру, қолданбалы химия 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Химия оқытудың методологиясы және қазіргі 

технологияларының химик мамандығы үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химия пәнін оқыту 

методологиясының мәнін; қазіргі технологиялардың негізгі теориялық мәселелерін білу және 

оларды өмірде пайдалана білу түсінігі; В) Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оны 

практикада қолдана білу біліктілігі; С) Химия оқытудың методологиясының мәнін,оның 

өзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D) әдістемелік технологиялардың негізгі 

қағидаларын қолдана білу; Е) химия пәнінен ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді жоспарлай 

алуы, соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары негізіндегі білім,білік,дағдыларды 

игеруде әлемнің ғылыми бағытын түсінуге,жүзеге асыра білуге іскерлігі болуы керек. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы:  Химиялық байланыстар теориясы және молекулалар құрылысы 

Пән коды: НBTMK  5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Есназарова Г.Л. 

Курсты оқыту мақсаты: Химияның негізгі түсініктері, заңдылықтары туралы ұғымдар 

қалыптастыра отырып, химиялық арнаулы пәндерді оқып-үйрене алатындай білікті маман 

дайындау 

Пәннің қысқаша мазмұны: Атом құрылысы.  Химиялық элементтердің периодтық жүйесі 

және атомдардың электрондық құрылысы. Химиялық элементтер қасиеттерінің 

периодтылығы. Химиялық байланыс және  молекулалар құрылысы. Валенттік байланыстар 

теориясы. Молекулалық орбитальдар теориясы. Координациялық қосылыстар. Кристалдық 

өріс теориясы.  Агрегаттық күй. Дисперстік жүйелер. 

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Химиялық зерттеулердің физика-химиялық талдауы, химия пәнінен 

критериалды бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Химиялық байланыстардың теориялық және 

практикалық негіздері қалыптасады; Химиялық термодинамика элементтерін оқып-үйрену 

кезеңінде химиялық реакциялардың өз еркімен жүру жағдайларын ұғынады; Термохимия 

тарауында химиялық реакциялардың жылулық эффектілері туралы ұғымдар қалыптасады; В) 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда әдебиеттік мәліметтер мен тәжірибе 

нәтижелерін салыстыра сараптау дағдысы қалыптасады;  Химиялық қосылыстардағы 

химиялық байланыстарды сипаттап, түзілу ерекшеліктерін анықтай алады; С)Техника 

қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып, химиялық экспериментті дайындау және жүргізу; 

химиялық ыдыстарды, қондырғыларды реагенттерді қолдана білу дағдылары қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химияның қолданбалы зерттеулері мен функционалды технологиялары 

Пән коды: НKZFT 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химияның қолданбалы зерттеулері мен функционалды 

технологиялары пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен 

қаруландыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Химияның қолданбалы зерттеулері мен функционалды 

технологияларының жалпы және жеке әдістерін, химия пәнінен әр алуан технологияларынан 

сабақ жүргізе алуын, алған деректерді өңдей алу дағдысын меңгерту. 

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: химиядан инклюзивті білім беру, қолданбалы химия 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Химияның қолданбалы зерттеулері мен функционалды 

технологияларының химик мамандығы үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химия пәнін 

қолданбалы зерттеулерінің мәнін; функционалды технологиялардың негізгі теориялық 

мәселелерін білу және оларды өмірде пайдалана білу түсінігі; В) Түрлі әдіс-тәсілдерді 

пайдалана отырып, оны практикада қолдана білу біліктілігі; С) Химияның қолданбалы 

зерттеулерінің мәнін, оның өзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D) функционалды 

технологиялардың негізгі қағидаларын қолдана білу; Е) химия пәнінен ғылыми зерттеу 

жұмыстарын тиімді жоспарлай алуы, соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары 

негізіндегі білім, білік, дағдыларды игеруде әлемнің ғылыми бағытын түсінуге,жүзеге асыра 

білуге іскерлігі болуы керек. 

 

3.2 Модуль. Ғылыми зерттеу түрлері 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Бейорганикалық қосылыстар құрылысы 

Пән коды:  НBTMK 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Есназарова Г.Л. 

Курсты оқыту мақсаты: Химияның негізгі түсініктері, заңдылықтары туралы ұғымдар 

қалыптастыра отырып, химиялық арнаулы пәндерді оқып-үйрене алатындай білікті маман 

дайындау 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бейорганикалық химияда химиялық құрылыс теориясының 

идеяларын қолдану. Тұрақты атомдық (валенттілік) туралы түсінік. Химиялық құрылыстың 

классикалық теориясының логикалық дамуы.Кристалды заттардың құрылымы. Ионды 

байланыс және ионды торлармен қосылыстардың мынадай физикалық қасиеттері бар: олар 

қатты, нәзік, баяу балқитын, ерітінділерде электролиттер болып табылады. Атомдық 

кристалды торлардың тораптарында бір-бірімен ковалентті байланыспен қосылған атомдар 

бар. Металл кристалды торлардың тораптарында жекелеген атомдар және оң зарядталған 

металл иондары орналасқан, олардың арасында электрондық газ орналастырылады.  

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Химиялық зерттеулердің физика-химиялық талдауы, химия пәнінен 

критериалды бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бейорганикалық қосылыстардың теориялық және 

практикалық негіздері қалыптасады; Химиялық термодинамика элементтерін оқып-үйрену 

кезеңінде химиялық реакциялардың өз еркімен жүру жағдайларын ұғынады; Химиялық 

реакциялардың жүру заңдылықтарын білу арқылы   реакция бағытын анықтау әдістерін 

үйренеді; В) Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда әдебиеттік мәліметтер мен 

тәжірибе нәтижелерін салыстыра сараптау дағдысы қалыптасады;  Химиялық 

қосылыстардағы химиялық байланыстарды сипаттап, түзілу ерекшеліктерін анықтай алады; 

С)Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып, химиялық экспериментті дайындау және 

жүргізу; химиялық ыдыстарды, қондырғыларды реагенттерді қолдана білу дағдылары 

қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы химия 

Пән коды: KН 5508 

Кредит саны: 5 
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Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: доцент, п.ғ.к. Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: қолданбалы химия негіздерін айта отырып, іс жүзінде 

пайдалану мүмкіндігі туралы түсіндіру; технологиялық процестердің практикалық 

аспектілерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қолданбалы химияның теориялық негіздері, типтік салалардың 

ерекшеліктері, шикізат пен энергияны өндіріс үрдісіне таңдау және біріктіру, химия 

өнеркәсібіндегі судың рөлі және оны дайындау, халық шаруашылығында химияны қолдану 

саласы. 

Пререквизиттері: жоғары мектептің педагогикасы, бейорганикалық химияның таңдаулы 

тараулары 

Постреквизиттері: химиядан инклюзивті білім беру, қолданбалы химия 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қолданбалы химияның теориялық негіздерінен түсінігі. 

В) химия өнеркәсібінде қолданылатын талдаудың физика-химиялық әдістерін қолдану 

біліктілігі; С) өндірістік орындардағы  химиялық реакцияларды жүргізу әдістемесін игеруді 

дағдылану; D) химиялық технологияның практикалық аспектілерін меңгеру; Е) химиялық 

технологияның соңғы нәтижелерін  қорытындылау дағдысының болуы. 
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7М01504 – Химия білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020 ж.  

Цикл/ 

компоне
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Пән коды Пән атауы 
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Кәсіптендіру пәндері 

Модуль 4.1. Жаратылыстану пәндерін біріктіру   

КП ЖК НIBB 6304 Химиядан инклюзивті білім беру 3 5/5 

КП ТК НKO 6305 Химияны кіріктіре оқыту  3 5/5 

КП ТК HZFHT 6306 
Химиялық зерттеулердегі физика-химиялық талдау 

(ағылшын тілінде)  
3 5/5 

КП ТК KKHOGAN 6307 
Кешенді қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері (ағылшын тілінде)  
3 5/5 

Модуль 4.2.  Қазіргі білімді бағалау   

КП ЖК НIBB 6304 Химиядан инклюзивті білім беру 3 5/5 

КП ТК НPKBT 6305 Химия пәнінен критериалды бағалау технологиясы 3 5/5 

КП ТК ITGN 6306 
Инструменталдық талдаудың теориясы мен 

практикасы (ағылшын тілінде) 
3 5/5 

КП ТК KHGN 6307 
Координациялық химияның ғылыми негіздері 

(ағылшын тілінде) 
3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері 

Модуль 4.1. Жаратылыстану пәндерін біріктіру  

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиядан инклюзивті білім беру 

Пән коды:   НIBB 6304 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін 

мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық кәсіби әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

құзіреттіліктерді болашақ педагогтардың бойына қалыптастыру және дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инклюзивті білім – бұл барлық балалар физикалық, 

интеллектуалдық және басқа да ерекшеліктеріне қарамастан, жалпы білім беру жүйесіне кіретін 

және олардың құрдастарымен бірге оқытылатын білім. Инклюзивті химияны оқыту әртүрлі 

сипаттамалары бар балалар оқу үдерісіне қосылуы керек дегенді білдіреді. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары, Қолданбалы аналитикалық 

химиядағы инновациялық қызмет 

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) А)инклюзивті білім берудің негізгі идеялары мен 

түсініктерін біледі; В)білім беру мекемелерінде инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастырудың 

құралдары мен негізгі әдістерін меңгереді;С) инклюзивті білім берудің жалпы әдістемелік 

ұсыныстарын игереді; D) жалпы орта мектеп жағдайында білім беруді интеграциялауды тиімді 

құра біледі; Е)оқу және арнайы әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау дағдысын игереді; 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 
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Пәннің атауы:   Химияны кіріктіре оқыту 

Пән коды: НKO 6305 

Кредит саны:  5 

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Химияны кіріктіре оқыту» базалық пәндер цикліне кіретін таңдау 

пәндерінің бірі болып табылады. Пән мақсаты – химияны оқытуда кіріктіре-әрекет ету қадамын 

жүзеге асыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріктіре оқытудың негізгі принциптері; кіріктіру факторлары; 

кіріктіре оқытудың мәселелері мен ұтымды тұстары; кіріктіре оқытудың нәтижелері және оның 

мәні; 

Пререквизиттері: Қолданбалы аналитикалық химиядағы инновациялық қызмет, Химиялық 

байланыстар теориясы және молекулалар құрылысы 

Постреквизиттері: органикалық химия; химияны оқытудың әдістемесі; 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:біліктілік, дағды және құзіреттілік 

А)кіріктіре оқытудың негізгі ережелерін білу; В) пәнаралық байланыстарды анықтау және меңгере 

білу; С) аралас пәндерден білімді сіңіру және тасымалдай білу;  D) аралас пәндерден білімді 

қорыта білу; Е) оқулықтар және арнайы оқулықтармен өз бетінше жұмыс жасай білу дағдысын 

меңгеру; 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық зерттеулердегі физика-химиялық талдау (ағылшын тілінде) 

Пән коды:   HZFHT 6102 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кездегі химияның қарқынды дамуында химиялық зерттеудің 

физика-химиялық әдісін қарастырудың маңызы зор. Физика-химиялық әдісінің көмегімен кез-

келген агрегаттық күйдегі бейорганикалық және органикалық қосылыстарды сандық және 

сапалық тұрғыдан талдауға болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Физикалық химиялық талдау әдістері белгілі бір химиялық 

реакциясы нәтижесінде талданатын жүйедегі өзгерістердің: жарық сіңіру, жарықты сындыру, 

электр өткізгіштік, жылу өткізгіштік сияқты физикалық сипатын бақылауға негізделген. Бұл 

әдістердің басты өзгешілігі, мұнда реагенттердің өзара әрекеттесуі ғана емес, электр тоғының 

немесе әр түрлі сәуле шығару мен бөлшектер шашырандыларының затпен әсерлесуі жиі 

қолданылады. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары, Химиялық байланыстар 

теориясы және молекулалар құрылысы 

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Химиялық зерттеудің физика-химиялық әдістері 

магистарнттарға химия пәнінің білім жүйесін меңгеруге негізгі себепкер болады; 

В)магистранттардың ойлау қабілетін дамытып, алған білімдерін арттыруға, біліктерін 

қалыптастыруға С)кез-келген жағдайда оны пайдалануға көмектеседі. D) химиялық зерттеудің 

физика-химиялық әдістерін талдаған кезінде магистранттар оқу процесінің негізгі элементтерін, 

оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е) адам тұлғасының қалыптасуына өте қажетті 

жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Кешенді қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері (ағылшын 

тілінде) 

Пән коды:   KKHOGAN 6307 

Кредит саны: 5 
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Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кешенді қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кешенді қосылыстарының химиясы заттың құрылымы мен 

реактивтілігінің маңызды тұжырымдамасына негізделген. Координациялық қосылыстар 

химиясының теориялық аспектілері химиялық ғылымның барлық салаларында кеңінен 

қолданылады: аналитикалық және органикалық химия, биохимия, катализ, электрохимия, 

фотохимия, ерітінділер теориясы және т.б. Оның нәтижелері мен жетістіктері қоғамның іргелі 

және практикалық мәселелерін дамытуға және шешуге елеулі әсер етеді және адам қызметінің 

көптеген салаларында қолданылады: өнеркәсіптік және ауылшаруашылық өндірісінде, 

экологиялық проблемаларды шешуде, медицинада, тамақ өнеркәсібінде. 

Пререквизиттері: Химия оқытудың қазіргі технологиялары мен әдіснамасы, Жалпы және 

бейорганикалық химия есептері      

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кешенді қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздерінің химик мамандығы үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химиядан ғылыми 

ақпараттардың мәнін; кешенді қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздерінің 

негізгі теориялық мәселелерін білу және оларды өмірде пайдалана білу түсінігі; В) Түрлі әдіс-

тәсілдерді пайдалана отырып, оны практикада қолдана білу біліктілігі; С) Ғылыми ізденістердің 

мәнін,оның өзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D) әдістемелік зерттеулердің негізгі 

қағидаларын қолдана білу; Е) химия пәнінен ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді жоспарлай алуы, 

соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары негізіндегі білім, білік, дағдыларды игеруде 

әлемнің ғылыми бағытын түсінуге, жүзеге асыра білуге іскерлігі болуы керек. 

 

Модуль 4.2.  Қазіргі білімді бағалау 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:   Химия пәнінен критериалды бағалау технологиясы 

Пән коды: НPKBT 6305 

Кредит саны:  5 

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  «Химия пәнінен критериалды бағалау технологиясы» базалық 

пәндер цикліне кіретін таңдау пәндерінің бірі болып табылады. Пән білім алушының оқу 

жетістіктерін бағалаудың әдістері мен негізгі ережелерін қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Табысты оқытуды бақылау және бағалау; білім алушының білімін 

бақылауды ұйымдастырудың формалары мен тәсілдері; тест  оқытудың нәтижелерін бағалаудың 

құралы; тақырыптық бақылау; оның мәні, функциялары және жүргізу тәсілдері. 

Пререквизиттері: Химия оқытудың қазіргі технологиялары мен әдіснамасы, Жалпы және 

бейорганикалық химия есептері      

Постреквизиттері: Доктарантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:біліктілік, дағды және құзіреттілік: А)білім алушының оқу 

жетістіктерін бағалаудың әдістері мен негізгі ережелерін білу; В) білім алушының жетістіктерін 

бағалауда маңызды ережелер туралы білімдерді білу; С)критериалды бағалау бойынша жалпы 

әдістемелік ұсыныстарды меңгеру; D) бағалау кезінде есептеулерді жүргізе білу; Е) оқулықтар 

және арнайы оқулықтармен өз бетінше жұмыс жасай білу дағдысын меңгеру; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Инструменталдық талдаудың теориясы мен практикасы (ағылшын тілінде) 

Пән коды: ITGN 6306 

Кредит саны: 5 
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Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы:   Альмуратова К.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Инструменталдық талдаудың техникасы мен әдістемесін, 

теориялық негіздерін  меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: инструменталды талдау әдістері бойынша теориялық мағлұматтар, 

талдау әдістерінің түрлері, олардың маңызы, қолданылу аймақтары, жіктелуі және қолданылатын 

аспаптардың конструкциялары. Жұмыс істейтін өндірістер мысалында инструменталды талдау 

әдістерінің тәжірибеде қолданылуы.  

Пререквизиттері: Заманауи аналитикалық химия тұжырымдамасы, Бейорганикалық химияның 

таңдаулы тараулары 

Постреквизиттері: Доктарантура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) инструменталды анализ теориясын және практикасын 

менгеру арқылы басқа пәндерді ұғынуға жол ашады; В) сапалық талдаудың негізгі заңдылықтарын 

және теориялық принциптерін білу; С)өз бетінше талдау әдістемесін жүргізуге және 

концентрлеуге дағдылану; D)инструменталды талдау әдістерін іс жүзінде орындауға үйрену; Е) 

химиялық синтезді өз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Координациялық химияның ғылыми негіздері (ағылшын тілінде) 

Пән коды: KHGN 6307 

Кредит саны:  5 

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы:  Альмуратова К.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Координациялық химияның ғылыми негіздері пәнінен 

теориялық және әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: өсімдіктердің 

химиялық құрамын,  биологиялық белсенді заттарды, органикалық қосылыстар молекулаларының 

химиялық байланысын, құрылымы, функциональды топтары, қанығу дәрежесі бойынша 

классификациясын, кеңістіктік құрылысын түсінеді.  

Пререквизиттері: Заманауи аналитикалық химия тұжырымдамасы, Бейорганикалық химияның 

таңдаулы тараулары 

Постреквизиттері: Доктарантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) координациялық қосылыстар химиясы мен органикалық 

қосылыстар, олардың реакцияларының механизмінің білу және түсіну. В) заттардың күрделі 

қоспаларын идентификациялау және бөлу , олардың құрылысын тағайындау, С) реакция 

механизмін зерттеу, координациялық қосылыстар химиясының талдаудың зерттеу әдістерін іс 

жүзінде қолдана білу; D)  әдіснамалық, ақпараттық, коммуникативтік құзіреттілігі қалыптасады: 

Е) координациялық қосылыстар химиясының теориялық  және практикалық негіздерін түсінуге 

жол ашады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

7М01505 – Биология білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт)  

 

Цикл/ 

компоне

нт 

Пән коды Пән атауы 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Даму биологиясы,  клетка, жүйке жүйесінің қызметі  және биологиялық зерттеу 

әдістері 

БП ТК ZhZhZhAF 5205 Жоғары жүйке жүйесінің анатомиясы мен физиологиясы  1 5/5 

БП ТК BZA 5206 Биологиядағы зерттеу әдістері 1 5/5 

БП ЖК DBKA 5207 Даму биологиясының қолданбалы аспектілері  1 3/3 

КП ТК KKBP 5301 Клетка қызметтерінің биохимиялық принциптері 2 4/4 

2.2 Модуль. Мембраналар физиологиясы және  жүйке жүйесінің құрылымы 

БП ТК ZhZhKKU 5205 Жүйке жүйесінің құрылымдық – қызметтік ұйымдасуы  1 5/5 

БП ТК BZKUAT 5206 Биологиядағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың 

әдіснамалық тәсілдері 

1 5/5 

БП ЖК  DBKA  5207 Даму биологиясының қолданбалы аспектілері 1 3/3 

КП ТК MF 5301 Мембраналар физиологиясы 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Педагогикалық зерттеулер және биологияны жоғары мектепте оқыту 

КП ЖК ZhMBOTA  5302 
Жоғарғы мектепте биологияны оқытудың теориясы мен 

әдістемесі  

2 5/5 

КП ТК BZhN 5303 Биологиялық жүйелеу негіздері 2 5/5 

БП ТК GPZA 5208 Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі 2 5/5 

3.2  Модуль. Флористика және педагогикалық шеберлілік 

КП ЖК ZhMBOTA 5302 Жоғарғы мектепте биологияны оқытудың теориясы мен 

әдістемесі  

2 5/5 

КП ТК FN 5303 Флористика негіздері  2 5/5 

БП ТК PChN 5208 Педагогикалық шеберлілік негіздері 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

Модуль 2.1 Даму биологиясы,  клетка, жүйке жүйесінің қызметі және биологиялық 

зерттеу әдістері 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Жоғары жүйке жүйесінің анатомиясы мен физиологиясы 

Пән коды: ZhZhZhAF 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Р.Изимова 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғарғы жүйке жүйесі туралы ғылымның осы саласындағы 

соңғы жаңалықтарына негізделген ақпараттармен қаруландыра отырып, жүйке жүйесінің 

құрылысы, қызметі туралы алған білімді тәжірибе іс әрекетінде және биологиялық 

фундаментальды,  психологиялық пәндерді игеруде пайдалана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста жоғары жүйке жүйесі адам мен жануарлар 

организмдерінің қоршаған ортаға бейімделуін, жүйке жүйесінің қызметтерін,  организмдегі 

орналасу орындары мен құрылысын, жүйке түбіршектері, жүйкелер, жүйке түйіндері және 

жүйке талшықтары ұштарының жұмыс істеу принциптерін қарастырады. Пререквизиттері: 

Жалпы биология  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) нерв жүйесінің негізгі құрылымдық құрылымы мен 

жоғары нерв қызметінің нейрондық механизмдері мен функциялары туралы түсінік. В) 

тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін ауызша және 

жазбаша нысанда психодиагностика мен коммуникацияға қабілетті болу. С) 

психофизиологиялық қызмет ету негізінде адамның тіршілік әрекеті туралы медициналық-

биологиялық білімдерді қолдану. D) ғылыми ойлау мәдениетін, оның ішінде фактілерді және 

теориялық ережелерді жалпылау, талдау және синтездеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Биологиядағы зерттеу әдістері 

Пән коды: BZA 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғаттың біртұтастылығы мен адам-табиғат байланысына 

негізделе отырып, студенттердің ғылыми танымдылықтарын арттыру. Әдістеменің ғылым 

ретінде алдына қойылған мақсаттарының бірі биологияны зерттеудің  

замануи ғылыми әдістерін анықтау, оны анықтай отыра жетілдіру, ал студенттерді ортаның 

биологияны жетік меңгерген мүшелері ету. Дидактиканың негіздеріне сүйене отырып, 

әдістеме оқытуды дамытудың басты мақсаттарын шешеді. Әдістеме рациональді әдістерді 

жасап шығарады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: биологиялық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жоспарлауға, 

жүргізуге және талдауға қажетті заманауи зертханалық зерттеу әдістерінде теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. Қазіргі гистологиялық, молекулалық 

биологиялық, генетикалық, биохимиялық, физиологиялық, микробиологиялық зерттеу 

әдістерінің теориялық негіздерін біледі. Тәжірибеде қолданылатын зертханалық 

жануарлардың негізгі сызықтарын қолданады. Ол жануарларға эксперименттерді 

жоспарлайды және өткізеді, олардың нәтижелерін өңдейді және талдайды. 

Пререквизиттері: Жалпы биология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) зерттелетін сұрақ (мәселе) бойынша ғылыми 

зерттеулердің заманауи жағдайын талдаудан  хабардар болу.  В) теориялық және 

эксперименталды зерттеулер жүргізе білу; С) ғылыми зерттеулерді дұрыс ұсыну 

қабілеттілігін дамыту;  D) ғылыми зерттеу жұмысындағы ұйымдастырушылық-

психологиялық аспектілерді білу;  Е) ғылыми зерттеулердің тиімділігін қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Даму биологиясының қолданбалы аспектілері 

Пән коды: DBKA 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: жеке даму биологиясының қазіргі деңгейдегі морфологиясын 

студенттерге баяндау, меңгерту. Студенттердің болашақта жоғары білім алуын 

жалғастыруға, творчестволық мүмкіндіктерін, белсенділігін және жаңашылдығын дамытуға 

жағдайлар жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылымның қолданбалы сипаты, оның практикадағы маңызын 

және қолданылуын көрсетеді. Осы көзқарас бойынша, биология абсолютті түрде қолданбалы 

сипатқа ие, себебі негізгі ашылған жаңалықтардың бәрі медицинада, ауыл шаруашылығында, 

биотехнологияда, бактериологияда, микробиологияда, генетикада қолданылады. Бұл курста 

қолданбалы даму биологиясының жалпы сипаттамасы мен әдістері және қолданбалы даму 

биологиясыне тіршіліктегі маңызын қарастырады. 
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Пререквизиттері: Жалпы биология 

Постреквизиттері: Геномика және биотехнологияның қазіргі проблемалары, Ғылыми-

педагогикалық зерттеулердің әдістемесі, Биологиялық білім дамуының жаңа 

тұжырымдамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) магистранттар тірі организміндегі онтогенез 

кезеңдерімен танысады; В) микроскоппен жұмыс істеу, гистологиялық препараттарды 

дайындап, оны “оқуды” және микро, электронды фотобейнелерді айқындай білу, ғылыми 

тәжірибе сызбасын құрып, оны өткізу және талдау дағдысына ие болады; С) жеке даму 

заңдылықтарын және механизмін біледі; D) омыртқалылар туғанға дейінгі дамудың жалпы 

заңдылықтарын салыстыра отырып, ағзалардың микроскопиялық құрылысын меңгереді; Е) 

мамандарды даярлаудағы теориялық білімдерін практикада қолдануды үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Клетка  қызметтерінің биохимиялық принциптері    

Пән коды: KKBP 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Темиркулова Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: жасушадағы биохимиялық процестердің үлгілерін зерттеу, 

тірі организмдердің химиялық құрылымы туралы студенттің негізгі ұғымдары мен 

идеяларын қалыптастыру, ағзаның құрылымының түрлі иерархиялық деңгейлерінде 

биохимиялық реакциялардың маңызды қағидалары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Клеткадағы биохимиялық негізгі принципі жасушаларда өтетін 

процестер тұрғысынан тірі жүйелердің қалай жұмыс істейтінін, ағзадағы барлық жасушалар 

динамикалық белсенділік жағдайында және өзкезегінде үнемі өзгеретін ішкі және сыртқы 

факторлардың әсеріне ұшырайтынын түсіндіреді.   

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры ) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тірі ағзалардың химиялық құрылымының негізгі 

принциптерін білу және түсіну; биомолекулалардың құрылымы мен функциясы; жасушалық 

ядро құрылымдарының функционалдық ерекшеліктері, митохондриялар, лизосомалар, 

эндоплазмалық тор, сондай-ақ жасушалық бөлімшелерде орын алатын биохимиялық 

реакциялар ерекшеліктері; барлық биомолекулалардың негізгі метаболикалық жолдары және 

жалпы метаболикалық қазба. В) табиғи ғылым циклінің басқа пәндерін оқып-үйрену 

барысында алынған іргелі процесстерді меңгеру және тәжірибе жүзінде қолдану арқылы 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды өздерінің зерттеу жұмыстарында қолдануға 

болады. C) тұтас алғанда және оның жеке бөлімдерінде кездесетін биохимиялық үдерістердің 

динамикасын талдау негізінде ғылыми-зерттеу жұмысына жоспарлау мен қатысудың 

қорытындыларын жасауға және қорытынды жасауға мүмкіндік береді. D) ғылыми 

мәселелерді шеше білу, ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдерін нақты түсіндіру, 

ақпаратты әдебиет көздерінен, интернеттен жинау және талдау. Е) теориялық білімдерге 

және жалпы және кәсіби бағдарламамен жұмыс істеудің практикалық дағдыларына 

негізделген келешек мамандарды даярлау саласындағы дағдылар. 

 

Модуль 2.2 Мембраналар физиологиясы және  жүйке жүйесінің құрылымы 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Жүйке жүйесінің құрылымдық-қызметтік ұйымдасуы 

Пән коды: ZhZhKKU 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1  

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Р.Изимова 
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Курсты оқытудың мақсаты: Жүйке жүйесі туралы білімдерін тереңдетіп, жоғары жүйке 

жүйесінің құрылысы, қызметі туралы алған білімді тәжірибе іс әрекетінде және 

биологиялық,  психологиялық пәндерді   игеруде пайдалана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты  оқытуда адамның жүйке жүйесінің негізгі бөлімдерінің 

морфофункционалдық сипаттамасын зерттейді. Жүйке жүйесінің құрылысы мен қызметін 

зерттеу үшін қажет болып табылатын негізгі анатомиялық, гистологиялық түсініктер туралы 

білім жүйесін, жүйке жүйесінің дамуына әсер ететін факторлардың қалыптасыуын 

қарастырады. Мидың негізгі жүйелерінің құрылысын, оның дамуының эволюциялық 

тенденциясын зерттейді.  

Пререквизиттері: Цитология және гистология, адам анатомиясы, адам және жануарлар 

физиологиясы, антропология,  психология және педагогика, жас ерекшеліктер физиологиясы  

Постреквизиттері: «Жүйке жүйесінің құрылымдық-қызметтік ұйымдасуы» пәнінен алған 

білімдерін магистранттар  психофизиология, нейрофизиология  пәндерін игеруде және 

биолог  маман ретінде дүние танымдылықтарын кеңейтуде пайдалана алады.   

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) нерв жүйесінің негізгі құрылымдық құрылымы мен 

жоғары нерв қызметінің нейрондық механизмдері мен функциялары туралы түсінік береді. 

В) тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін ауызша және 

жазбаша нысанда психодиагностика мен коммуникацияға қабілетті болу. С) 

психофизиологиялық қызмет ету негізінде адамның тіршілік әрекеті туралы медико-

биологиялық білімдерді қолдану. D) ғылыми ойлау мәдениетін, оның ішінде фактілерді және 

теориялық ережелерді жалпылау, талдау және синтездеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Биологиядағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың әдіснамалық 

тәсілдері  

Пән коды: BZKUAT 5206  

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғаттың біртұтастылығы мен адам-табиғат байланысына 

негізделе отырып, студенттердің ғылыми танымдылықтарын арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: биологиялық зерттеулерге негізделген кәсіби, ғылыми қызметтің 

әртүрлі салаларындағы мәселелерді шешуге қажетті құзіреттіліктерді игеру. Ол ғылыми-

зерттеу жұмыстарының негізгі принциптерін, нысандары мен кезеңдерін, ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастырудың басқа аспектілерін біледі және қолданады, әсіресе биология 

саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыруды. Ғылыми материалдарды алу, талдау 

және ұсыну, жарияланымдар дайындау және гранттық өтінімдерді рәсімдеу дағдыларына ие 

болады. 

Пререквизиттері: Ғылыми - педагогикалық зерттеулердің әдістемесі, магистранттың 

ғылыми - зерттеу жұмысы. 

Постреквизиттері: Магистрлік диссертация қорғау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) зерттелетін сұрақ (мәселе) бойынша ғылыми 

зерттеулердің заманауи жағдайын талдаудан  хабардар болу. В) теориялық және 

эксперименталды зерттеулер жүргізе білу; С) ғылыми зерттеулерді дұрыс ұсыну 

қабілеттілігін дамыту;  D) ғылыми зерттеу жұмысындағы ұйымдастырушылық-

психологиялық аспектілерді білу;  Е) ғылыми зерттеулердің тиімділігін қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Мембараналар физиологиясы 

Пән коды: MF 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2  
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Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Темиркулова Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді өсімдік физиологиясының ғылымдар 

системасындағы орны, даму кезеңдерімен тансытыру. Өсімдік клеткаларындағы 

физиологиялық процестерді толық меңгеріп, қсімдіктердің өсу мен дамуына әсер ететін 

қосымша факторларды сипаттай алу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс  жасушалардағы  өзгерістердің, ағзалардың  қызметімен 

байланысын,  жасушаның құрылымын, биологиялық мембраналардың зерттеу тарихын,  

қазіргі заманғы зерттеулерін, мембраналардың функцияларын, олардың химиялық құрылысы 

мен физиологиясын, мембраналардағы биологиялық липидтердің қызметтерін қарастырады.  

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры ) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курстың алға қойған мақсаты кәсіби биологиялық 

әрекет аясында білім, білік, дағдыны қалыптастыру. В) курсты меңгергеннен соң студент 

келесі ұғымдар жайлы түсінік қалыптастыруы тиіс: өсімдік клеткаларының, ұлпааларының 

химиялық және биохимиялық құрамы; өсімдік клеткасының құрылысы мен ұлпалық 

құрылымы туралы (су режимі, фотосинтез, тыныс алу, минералдық қоректену) . С) пәнді 

оқу барысында өсімдіктердің тіршілігіне қажетті минералдық элементтердің әсерін 

анықтау машықтарын игеруі; D) өсімдіктер тіршілігіндегі заңдылықтардың жалпы 

жағдайы, негізгі биологиялық процестер арасындағы байланысты және бұл поцестердің 

қоршаған ортамен байланысын  анықтау. Е) жұмыстың практикалық дағдысын, негізгі 

физиологиялық процестерді зерттеу дағдысын меңгеру. Процестерді көрсету және олар 

туралы айтуды үйрену.  

 

Кәсіптендіру пәндері  

Модуль 3.1 Педагогикалық зерттеулер және биологияны жоғары мектепте оқыту 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Жоғарғы мектепте биологияны оқытудың теориясы мен әдістемесі  

Пән коды: ZhMBOTA 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: жоғары білім беруде биологияны оқытудың әдістері, әдістері 

мен технологиялары туралы білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ педагогикалық тәжірибе 

барысында биологиялық пәндерді оқытуда кәсіби практикалық дағдыларды дамытудың 

теориялық негізін қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоғары мектепте биологияны оқыту теориясы мен әдістемесін 

зерттейді. Әдістеме жалпы білім беру мен тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

әзірленген, барлық пәндер бойынша жалпы педагогикалық ғылымның негіздеріне 

негізделген, Биологияны оқыту ерекшелігін ескере отырып, биология пәнін оқытумен 

байланысты оқыту мен тәрбиелеу теориясының мәселелерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы биология  

Постреквизиттері: Биологиялық білім дамуының жаңа тұжырымдамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Биологияны әртүрлі деңгейде білу және түсіну: 

биологияны оқытудың әдістері, формалары мен технологиялары; университеттің биология 

курстарының құрылымы; Биологияны оқытудағы заманауи инновациялық ұғымдар; В) білім 

беру тәжірибесінде және білім беру міндеттерінің спектрін анықтау қабілетімен; 

биологиядағы зерттеулер жүйесін жоспарлау және енгізу; Биологияны оқыту әдістерін 

дидактикалық түрде оңтайлы таңдауды жүзеге асырады: тақырыптық биологиялық турларды 

өткізу; биология сабақтарында білімдер мен дағдыларды үнемі бақылауды жүзеге асырады; 

биологияны оқытуда инновациялық білім беру технологиясының элементтерін (топтық, 

модульдік, СПМ және т.б.) пайдалану; C) Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жоспарлау мен 

қатысу қорытындыларын шығаруға, ойларды бағалауға, қорытындылауға, оларды одан әрі 
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дамытуды болжауға қабілетті; D) әдебиет көздерінен, интернеттен ақпаратты жинау және 

талдау, жұмыс кезеңдерін нақты түсіндіру және тұжырымдау дағдылары; Е) біліктілігін 

арттыру саласындағы мамандар болашақ мамандарды теориялық білімі мен жалпы және 

кәсіби бағдарламамен жұмыс істеудің практикалық дағдыларымен жабдықтайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Биологиялық жүйелеу негіздері 

Пән коды: BZhN 5303 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Төменгі сатыдағы өсімдіктердің систематикасы, заттар 

айналымы мен жер бетіндегі энергияның қайта түзілуіндегі маңызын жан-жақты 

қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі заманғы биосферада маңызды рөл атқаратын өсімдіктер 

мен омыртқалы жануарлардың таксономиялық әртүрлілігі туралы түсінік қалыптастыру. 

Курсты оқу барысында магистрант жасанды, табиғи және филогенетикалық жүйелердің 

тарихи кезеңдерін біледі. Биологиялық суреттер мен зерттелген объектілердің суреттерін 

құрастырады. Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктердің, омыртқалылардың негізгі 

қасиеттері мен сипаттамаларын көрсететін таксоументтер - ағзалардың ерекше топтарын 

анықтайды. 

Пререквизиттері: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, Құрылымдық ботаника. 

Постреквизиттері: Өсімдіктер физиологиясы, Өсімдіктердің өсуі мен дамуының 

физиологиялық негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) түрлі систематикалық топтағы бұрын тіршілік еткен 

өсімдіктердің органикалық дүние жүйесіндегі орнын анықтайтын негізгі сипаттамасы. 

B) өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігі және оның қалыптасуының негізгі заңдылықтары. C) 

экологиялық жүйедегі өсімдіктердің орны мен рөлі, олардың табиғи және шаруашылық 

маңызы. D) өсімдіктерді жинау, кептіру, этикетка жабыстыру; систематикалық 

сипаттамасын өз бетінше анықтау үшін салыстырмалы-морфологиялық әдістерді 

қолдану. E) флора, систематика бойынша ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық 

дағдысын қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми - педагогикалық зерттеулер әдістемесі 

Пән коды: GPZA 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Адманова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: магистранттарды зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға 

үйрету, ғылыми ойлауға бейімдеу және зерттеу жүргізудің негізгі әдіс-тәсілдерімен 

таныстыру. 

творчествалық жұмыс, тәжірибе жұмыстарында қолдана беруге үйретудің мәні зор. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  ылыми педагогикалық зерттеу әдіснамасы, педагогикалық 

зерттеу құрылымы мен логикасы жайлы жалпы ақпарат береді, педагогика ғылымының 

әдіснамасымен таныстырады. Жаңа педагогикалық ғылым дамуының басты шарты, жаңа 

деректермен үздіксіз толығып бару, алынған деректердің жинақталуымен олардың 

түсініктемесі ғылыми негізделген зерттеу әдістерін меңгереді.  

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры ) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін, 

сонымен қатар мектептердегі және жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) 
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жұмыстарының сатылары мен жазуға қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық)   

бөлімдерін жазуда  біліктілігін арттыру; В) магистранттарға ғылыми танымдық әдістемелері 

туралы мағлұмат беру; студенттерді зерттеудің негізгі әдістерін (теориялық) қолдана білуге 

үйрету; ғылыми зерттеулер нәтижелерін қорытындылау,талдау және енгізу формаларының 

дағдыларына  үйрету;  С) жоғары оқу орындарының студенттерінің техникалық 

творчествалық негіздерін игеруінде оқылатын материалды терең де твочестволықпен игеріп. 

студент өзінің алдына білімнің деңгейін ардайым жоғарлату мақсатында құзыретті болады; 

D) таным – бағдарламаларды сақтау, құрастыру, жинақтау, сараптау, өңдеу бойынша сезім 

мен ойлау іс-әрекеті,білімді практикалық тұрғыдан қолдану, жаңғырудың эфективтік 

тәсілдерін орнатудың принциптік жүйесін қолдану. Әдістерді рациональды қолдана 

білу,өнімді зерттеу, іс-әрекетке зерттеу үшін және ғылымның мөлшері туралы ғылыми 

ұжыммен қабылданатын пікірдің жиыны; Е) ғылыми педагогикалық зерттеулер әдістемесі 

пәні ғылыми зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін қарастырады. Сонымен 

қатар мектептердегі және жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) 

жұмыстарының сатылары мен жазуға қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық) 

сөз болады. 

 

  3.2  Модуль. Флористика және педагогикалық шеберлілік негіздері 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Флористика негіздері 

Пән коды: FN 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өсімдіктердің өсуі мен дамуының физиологиялық 

негіздерімен танысу. 

Пәннің қысқаша  мазмұны: Флористика негіздері –  жер шарының флорасы мен жеке 

аймақтардың құрамындағы өсімдіктердің түрлері, олардың өзара байланысы, шығу тегі , 

құрылыс ерекшеліктерін зерттейді.  Курста өсімдіктердің морфобиологиялық және 

экологиялық ерекшеліктерін, сәндік қасиеттерімен, шөпті өсімдіктердің көбею тәсілдерімен, 

сәндік өсімдіктердің негізгі тұқымдастарының, тектері мен түрлерінің сипаттамасын 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Өсімдікер систематикасы, Аймақтық флористика, Магистранттың 

эксперименттік-зерттеу жұмысы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) курстың алға қойған мақсаты кәсіби биологиялық 

әрекет аясында білім, білік, дағдыны қалыптстыру. B) курсты меңгергеннен соң студент 

келесі ұғымдар жайлы түсінік қалыптастыруы тиіс: өсімдіктердің өсуі және дамуы, 

төзімділігінің жалпы принциптерін білу C) өсімдік организмінің физиологиясын, 

организмдегі барлық физиологиялық процестердің өзара байланыстылығын дұрыс түсіну. D)  

өсімдіктердің өсуі мен дамуының физиологиясын өз бетінше анықтау үшін түрлі әдістерді 

қолдану. Ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық дағдысын қалыптастыру. E) негізгі 

физиологиялық процестерді зерттеу дағдысын меңгеру, өсімдіктер клеткасының химиялық 

заттары және олардың өзгерулері, процестерді көрсету және олар туралы айтуды үйрену. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық шеберлік  негіздері 

Пән коды: PChN 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: жаратылыстанудағы  педагогикалық шеберлік  негіздері 

туралы білім, іскерлік және дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс оқытудың аса маңызды дағдыларын меңгеруге 

мүмкіндік береді: сабақтың әр түрлі формаларын дайындау және өткізу дағдылары, сөйлеу 

дағдылары (фразаларды құру, тілдің мәнерлі құралдарын еркін пайдалану, айтылу, екпін); 

оқушылардың ұжымдық және жеке қызметін басқару дағдылары; жоғары мәдениетті сыртқы 

мінез-құлық дағдысы (қалпын ұстау позасы, қимыл, мимиканы, көзбен ымдап білдіруді, 

педагогикалық такт  және т.б. меңгеру). 

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры ) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандарды даярлаудың негізі ретінде 

кәсіптік іс-әрекеттің теориясымен қаруландырады.  В) оқыту барысындандағы материалды 

жеткізудің тиімді жолдарын қолдана алуы; С) болашақ мамандарды даярлаудың негізі 

ретінде кәсіптік іс-әрекеттің теориясымен, өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын, кәсіби 

маңызды жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру.  D) педагогикалық үрдісті тұтастай басқара 

білуі; Е) өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын, кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапасы, 

педагогикалық ойлауды дамытуда құзыретті болуы тиіс. 
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7М01505 – Биология білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020  

Цикл/ 

компо

нент 

Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
  
 

Қ
Р

/Е
C

Т
S

 

Кәсіптендіру пәндері   

Модуль 4.1 Эволюциялық биология, биологиялық білім тұжырымдамасы және 

биологияның қолданбалы салалары 

КПЖК EB 6304 Эволюциялық биология 3 5 

КП ТК КB 6305 Қолданбалы биотехнология 3 5 

КП ТК MЕ 6306 Микроорганизмдер экологиясы  3 5 

КП ТК BBDZhT6307 Биологиялық білім дамуының жаңа тұжырымдамасы 3 5 

Модуль  4.2 Биологияны оқытудағы инновациялық әдістер және пәнаралық 

байланыстар    

КПЖК EB 6304 Эволюциялық биология 3 5 

КП ТК BOPA 6305 Биологияны оқытудың пәнаралық аспектілері 3 5 

КП ТК MВ 6306 Микроорганизмдер биологиясы 3 5 

КП ТК ZhPIA 6307 Жаратылыстану пәндерінің инновациялық әдістері 3 5 

 

Кәсіптендіру пәндері 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Эволюциялық биология 

Пән коды: EB 6304 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: материяның дамуы мен күрделенуі, ұйымдасу деңгейлерінің 

жоғарлауы, сонымен қатар даму процессіндегі параллелизм және т.б. сияқты күрделі 

процестерді терең түсінуге түрткі болатын биология және басқа жаратылыстану 

ғылымдарындағы жетістіктермен танысу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Эволюциялық биология - эволюциялық даму барысында 

түрлердің пайда болуын, тұқым қуалаушылығын және олардың белгілерінің өзгергіштігін, 

түрлердің көбеюі мен әртүрлілігін зерттейтін биология бөлімі. Курстың мазмұны 

биологиялық эволюция теориясымен, өмірдің пайда болу жолдарымен, эволюцияны зерттеу 

әдістерімен байланысты барлық мәселелерді қамтиды. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры) 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
A) эволюциялық ілімнің қазіргі замандағы тұжырымдарын, Ч. Дарвин теориясының 

негізін, эволюцияның синтетикалық теориясы және оның эволюция процесін микроэволюция 

деңгейінде  түсінудегі ролін 

B) эволюция іліміндегі шешімі жоқ, қарама-қайшылық жағдайдағы проблемаларды, 

Ламарктан бастап соңғы уақыттағы молекулалық биология және генетика жектістіктері 

негізінде шешу жолдарын тарихи тұрғыда  

C) материяның дамуы мен күрделенуі, ұйымдасу деңгейлерінің жоғарлауы, сонымен 

қатар даму процессіндегі параллелизм сияқты күрделі процестерді терең түсінуге түрткі 

болатын биология және басқа жаратылыстану ғылымдарындағы жетістіктермен танысу. 
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D) магистрант эволюция проблемасына арналған оргинальды әдебиеттермен жұмыс істеу 

тәсілдерін меңгере отырып, оларға сын  тұрғысынан талдау жасай  алуы керек.  

Е) магистрант алған білімдерін ғылыми және педагогикалық қызметтерінде қолдана білуі 

керек.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Қолданбалы биотехнология 

Пән коды: КB 6305 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: өсімдік шаруашылығы, селекция, өсімдіктерді қорғау, мал 

шаруашылығы және ветеринария, мал азықтық препараттар өндірісі, органикалық 

қалдықтарды өңдеу, энергетика, экология және биоқауіпсіздік мәселелерін шешуде қазіргі 

қолданбалы биотехнологиялық ғылымның жетістіктері саласындағы білімдерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қолданбалы биотехнология, биотехнологияның барлық 

салаларына үлкен үлесін тигізетін, ең озық саласы болып табылады. Биотехнология көптеген 

ғылымдардың бірігуінің арқасында пайда болды. Сондықтан оның дамуы молекулалық 

биология, жасушалық және молекулалық биофизика, биохимия, иммунология және қазіргі 

инженерияның негізінде жүзеге асырылады. Қолданбалы биотехнология курсы 

биотехнологияның, гендік инженерияның, клеткалық инженерияның болашағын қарастыруға 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Микробиология, Өсімдіктер биотехнологиясы, Микроорганизмдер 

биотехнологиясы 

Постреквизиттері: Геномика және биотехнологияның қазіргі проблемалары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
А) биотехнологияның пәні, негізгі объектілері және оларды зерттеу әдістері, 

биотехнологиялық процестердің ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу; 

В) биотехнологиялық өндірістің негізгі кезеңдері мен типтік сызбасын білу және тәжірибеде 

қолдана білу; 

С) заманауи молекулярлы генетика мен биотехнологиядағы биоинформатиканың рөлін 

түсіну; 

D) биотехнологиялық процестердің ғылыми негіздерін меңгеру; 

Е) практикада қолданылған маңызды биотехнологиялық процестердің өтуіне әсер ететін 

факторларды талдау тәжірибесінің болуы. 

 

Дублин дискрепторы: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Микроорганизмдер экологиясы  

Пән коды:   МЕ 6306  

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы:  м.ғ.к., доцент Р Изимова 

Курсты оқытудың мақсаты: магистрантта осы саладағы қазіргі ғылыми жетістіктердің 

негізінде микроорганизмдердің жіктелуі мен биологиялық сипаттамасы  және   микробтар 

популяциясының тіршілік ортасында таралуы, қоректену типтері, бірлестіктердегі 

қызметінің маңызы және  заңдылықтары туралы біртұтас білім  қалыптастыру 

Пәннің қысқаша  мазмұны:  Курс микроорганизмдердің ең маңызды қасиеттері, олардың 

табиғи процестердегі маңыздылығы, микроорганизм мен қоршаған ортадағы өзара 

әрекеттесудің негізгі механизмдері туралы білімдерін,  осы ғылымның қазіргі мәселелері 

және микробиологиялық зерттеу әдістері туралы білім негіздерін меңгеруге мүмкіндік 

береді. 



28 

 

 Пререквизиттер:  Цитология және гистология, микробиология және вирусология негіздері, 

биологияға кіріспе, генетика, топырақ биологиясы,  жалпы  және органикалық химия, адам 

экологиясы. 

Постреквизиттер: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтиже: 

А)   микобиология ғылымының қазіргі жағдайы, басқа білім салаларымен байланысын білуі 

және микробиологияны оқытудың әдістемелік негізі мен оның болашақтағы дамуы туралы 

түсінігінің болуы; 

 В) микроорганизмдерді экологиялық қолайлы технологияларды жасауда және адамның 

шаруашылық іс-әрекеті барысында ластанған аумақтардың биоөнімділігін қалпына келтіруде 

қолдану мүмкіндіктерін; 

С) микроорганизмдер, олардың бірлестіктері мен метаболизмінің ерекшеліктері және 

микроорганизмдердің табиғаттағы заттар мен энергия айналымындағы ролі туралы нақтылы 

мысалдарда қорытындыж жасап,пікірлер айтуды; 

D) жаратылыстану ғылымының  пәндеріндегі заңдылықтар мен іс –әрекеттерді негізге алып, 

микроағзалардың   биологиясы мен экологиясы пәнінен алған білімдерін жүйелеуді, 

Е) кәсіби шеберлік негіздерін қалыптастырып, ғылыми нәтижеге қол жеткізу үшін теориялық 

және тәжірибелік әдістерді қолдана білу қабілеті. 

 

Пәннің атауы: Биологиялық білім дамуының жаңа тұжырымдамасы 

Пән коды: BBDZhT 6307 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Семенихина С.Ф. 

Курсты оқытудың мақсаты "Биологиялық білім беруді дамытудың жаңа тұжырымдамасы" 

курсының міндеті білім беру бағдарламасын жаңарту контексінде мұғалімдердің 

педагогикалық шеберлігін жетілдіру туралы білім жүйесін қалыптастыру және критериалды 

бағалау жүйесін енгізу, сондай-ақ білім алушылардың оқу-зерттеу қызметін талдау және 

бағалау қабілетін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: болашақ мұғалімдерді білім берудегі жаңа тәсілдерді меңгеруге 

және олардың оқу үрдісінде қолдануға үйрету. Білім берудің жаңа тәсілдерін, сыни ойлауды, 

білім алушылардың оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру тәсілдерін, инклюзивті білім беру 

мәселелерін, сондай-ақ обу әдістері мен бағалау тәсілдерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры) 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
А) білім беру бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу 

мәнмәтінінде мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін талдайды, сондай-ақ талдайды 

білім алушылардың оқу-зерттеу қызметі 

В) биологияны оқытудың әдістері, формалары мен технологиялары туралы білімді 

синтездейді 

С) білім алушылардың оқу-танымдық және зерттеу қызметін және өзінің педагогикасын-

кәсіби қызметін бағалайды. 

D) мектептегі биология бойынша оқу-тәрбие процесін тиімді жүзеге асырады;; 

Е) өзінің педагогикалық қызметінде дербестік пен шығармашылық көзқарасты 

қалыптастыру. 

 

Модуль  4.2 Биологияны оқытудағы инновациялық әдістер және пәнаралық 

байланыстар 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Биологияны оқытудың пәнаралық аспектілері 

Пән коды: BOPA 6305 
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Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Адманова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР жалпы білім беру принципіне байланысты оқытушының 

пән бойынша алған білімін ескере отырып, қажетті элементтерді тиімді пайдалану арқылы 

ғылыми тәсілге негізделген биологиялық ұғымдарды кең мағынада білім алушының 

санасында қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша  мазмұны: биологияны оқыту процесінің тиімді жүзеге асырылуын, оның 

басқа ғылымдармен пәнаралық байланысын қолдану мен есепке алуды қамтамасыз ететін 

әдістемелік білім жүйесі, қызмет әдістері мен шығармашылық тәжірибе туралы біртұтас 

жүйелік түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында ол биологияның ерекшелігін және 

оның басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланысын біледі. Биологтарды оқыту әдістерін 

жіктейді. Биологияның пәнаралық аспектісін анықтау үшін маңызды зерттеулер жүргізеді. 

Биологияны оқытудағы әдістемелік, тәрбиелік және сындарлы аспектілерді талдайды. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Биологияны оқытудың әдістемесі, Оқытудағы жаңа 

тәсілдер. 

Постреквизиттері: Биологиялық білім дамуының жаңа тұжырымдамасы, Жаратылыстану 

пәндерінің инновацилық әдістері 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

A) биологияның басқа курстарынан таныс түсініктерге сүйеніп, олардың арасындағы 

байланыстарды қалыптстыру; 

В) ғылыми-жаратылыстану пәндері мен жастарды еңбекке баулуда білім берудің арасындағы 

байланыстарды зерттеу;  

С) Биология сабақтарында пәнаралық байланыс негізінде халықтық педагогиканы 

пайдалану;  

D) жоғары оқу орындарында оқу процесінде пәнаралық байланыстар орнатуда, пәнді 

оқытуда теорияда алған білімдерін практикада жүзеге асыруды меңгеру;  

Е) пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудағы дидактикалық талаптарды ескере отырып, 

сабақта қолданылатын құралдарды, танымдық есептерді, тапсырмаларды тұжырымдап, 

қосымша әдебиеттерді анықтау, көрнекіліктер мен таратып берілетін материалдарды іріктеу;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Микроорганизмдер биологиясы 

Пән коды: MВ 6306 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Микроағзалар биологиясы" пәні магистранттарды прокариот 

және эукариот биотехнологиясы үшін маңызды ерекшеліктерімен таныстыру 

Микробиология саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық маңызын көрсету және 

биотехнологияның, тамақ өнеркәсібінің дамуындағы микроорганизмдердің рөлін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс микроорганизмдердің жіктелуі, морфологиясы, 

физиологиясы және олардың метаболизм процестерін, қоршаған ортамен қарым-

қатынастарын зерттейді. Көптеген микроорганизмдер бактериялар болып табылады. 

Сонымен қатар, микробиология төменгі сатыдағы саңырауқұлақтар, ашытқы 

саңырауқұлақтар, біржасушалы  балдырлар, қарапайым ағзалар, вирусты зерттеп 

қарастырады. Өйткені бұл ағзалардың сыртқы құрылымдары мен биохимиялық процесстері 

ұқсас. 

Пререквизиттер:  Цитология және гистология, микробиология және вирусология негіздері, 

биологияға кіріспе, генетика, топырақ биологиясы,  жалпы  және органикалық химия, адам 

экологиясы. 

Постреквизиттер: магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
А) микроорганизмдердің биологиялық қасиеттері мен жіктелуі туралы;  

В) микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін;  

С) технологиялық процестің әр түрлі кезеңдерінде микроорганизмдердің тіршілігін бақылау; 

D) зертханалар мен өндірісте санитариялық-микробиологиялық бақылау жүргізу; 

E) зерттелетін материалды алу және оны бактериологиялық зертханаға жеткізу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е); 

Пәннің атауы: Жаратылыстану пәндерінің инновациялық әдістері 

Пән коды: ZhPIA 6307 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3  

Бағдарлама авторы:  к.б.н., доцент Базаргалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: жаратылыстану пәндерінің инновациялық технологиялары 

туралы білім мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс орта білім беруді реформалауды және оқытудың 

практикада  жаңа педагогикалық технологияларды енгізуді қарастырады; оқытудың 

инновациялық әдістерінің көмегімен оқушының интеллектуалдық, шығармашылық және 

адамгершілік даму жағдайларын қарастырылып  түсіндіріледі.  Қазіргі заманғы әдістер мен 

оқыту формаларына ие болуға мүмкіндік береді, биология бойынша оқу бағдарламаларына 

қойылатын талаптарды, оқу бағдарламасының құрылымын қарастырады. 

Пререквизиттері: Философия, Педагогика, Психология, Биологияны оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
А) курсты оқу барысында магистранттар жоғары мектепте білім берудің әлемдік 

жетістіктерін, қазіргі педагогикалық құбылыстар мен үрдістердің заңдылықтарын, 

инновациялық технологиялардың мәнін білуі; 

В)  жоғары мектепте оқытуды технологизациялауға сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыра білуі; 

С) оқыту технологияларының басымдылығы аясында нәтижелі байланыстарды  жүзеге 

асыруы; 

D) оқытудың инновациялық технологиялары туралы біліммен қарулануы; 

Е). жоғары мектепте жаратылыстану пәндерін оқытуда  инновациялық технологияларды 

ұтымды пайдалануы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

7М05101 – Биология білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 
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Базалық пәндер   

2.1 Модуль. Клеткалық  биология, дендрология негіздері  және биологияны оқыту әдістемесі 

БП ТК DN 5205 Дендрология негіздері 1 5/5 

БП ТК LDK 5206 Ландшафттық дизайн және көгалдандыру 1 5/5 

БП ЖК KB 5207 Клеткалық биология 1 3/3 

КП ТК GZFВA 5301 Геоботаникалық зерттеулердегі фенологиялық 

бақылаудың әдістемесі 

2 4/4 

2.2 Модуль. Ботаникалық зерттеулер және ландшафттық фитодизайн негіздері 

БП ТК ZhZhI 5205 Жасыл желектерді инвентаризациялау 1 5/5 

БП ТК LFN 5206 Ландшафттық фитодизайн негіздері 1 5/5 

БП ЖК KB 5207 Клеткалық биология 1 3/3 

КП ТК GZT 5301 Геоботаникалық зерттеулердің  тәсілдері 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Санитарлық микробиология және ғылыми -педагогикалық зерттеулер 

КП ЖК ZhOOBOA  5302 ЖОО биологияны оқытудың әдістемесі 2 5/5 

КП ТК SM 5303 Санитарлық микробиология 2 5/5 

БП ТК GPZA 5208 Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі 2 5/5 

  3.2  Модуль. Санитарлық зерттеу және жаратылыстанудағы инновациялық әдістер 

КП ЖК ZhOOBOA 5302 ЖОО биологияны оқытудың әдістемесі  2 5/5 

КП ТК SMTPN 5303 
Санитарлық микробиологияның теориялық және 

практикалық негіздері  
2 5/5 

БП ТК ZhPIA 5208 Жаратылыстану пәндерінің инновациялық әдістері  2 5/5 

 

Базалық пәндер   

2.1 Модуль. Клеткалық  биология, дендрология негіздері  және биологияны оқыту 

әдістемесі 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Дендрология негіздері 

Пән коды: DN 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: РhD доктор, аға оқытушы Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды ағаш және бұта тұқымдарының түрлік 

құрамымен, олардың өсу жағдайларымен, көбею тәсілдерімен таныстыру. Өсімдіктерді 

іріктеу қағидаларымен, ағаш-бұта екпелерінің түрлі түрлерінің биологиялық 

сипаттамаларымен, климатқа, рельефке, жерге және басқа жағдайларға байланысты оларды 

таңдау және орналастыру жөніндегі ұсынымдармен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста ағашты өсімдіктердің сыртқы құрылымын, олардың 

өзара байланысын, биологиялық және экологиялық сипаттамаларын, сондай-ақ мүмкін 

болатын экономикалық қолданылуын, жасыл кеңістіктердің құрамын жақсартуды, табиғи 

ормандардың өнімділігін арттыруды, қоршау қораптарын құруды, топырақты нығайтуды 

зерттейді; орман саябақтарын, саябақтар мен қалалық екпелерді қалыптастыруда әртүрлі 

ағаш түрлерін қолдану 
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Пререквизиттері: ботаника,  өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер физиологиясы, орман 

биологиясы. 

Постреквизиттері: Қазақстан биоресурстары, бөлме гүлдері, сәндік өсімдіктердің 

биоалуантүрлілігі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ағаш өсімдіктері мен бұталардың жіктелуін білу. 

В) дендрология мен сәндік бағбандықтың рөлі мен маңыздылығын көрсету; С) ағаш  

өсімдіктеріне қажетті күтім жұмыстарын жүзеге асыра білу: ағаштарды отырғызу, қайта 

отырғызу, ағаштарды жазғы қайта отырғызу, қысқы қайта отырғызу, қосымша қоректендіру, 

суару, әктеу, санитарлық кесу сияқты жұмыстардың теориялық негізін практикада қолдана 

білу. D) жасыл желектердің, гүлзарлардың, бақтардың сызбанұсқасын құра білу; 

Е) қалалық екпелерге күтім жасау кезінде қажетті құралдарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Ландшафттық дизайн және көгалдандыру 

Пән коды: LDK 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: РhD доктор, аға оқытушы Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға ландшафттық дизайнның негіздері мен 

көгалдандыру принциптері бойынша білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс сәндік өсімдіктерді, олардың табиғи және жасанды 

ландшафттардағы орны мен орнын, сәулеттік құрылымдармен үйлескен өсімдіктердің негізгі 

эстетикалық және экологиялық маңыздылығын, сонымен қатар аумақтың ландшафтық 

орналасуының негізгі заңдылықтарын білуге мүмкіндік береді. Шағын бақшаны жобалау 

ерекшеліктері. Өсімдіктерді таңдау принциптері, отырғызылатын материал, әсіресе сәндік 

жолдарды төсеу, су құрылыстарын орналастыру. 

Пререквизиттері: ботаника,  өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер физиологиясы, орман 

биологиясы. 

Постреквизиттері: Қазақстан биоресурстары, гүл шаруашылығының негіздері, мамандық 

бойынша диплом жобасын қорғау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ландшафттық дизайнның элементтерін, 

көгалдандыруға ыңғайлы сәндік және төзімді ағаш және бұталы өсімдік түрлерін білу; В) 

көгалдандыруда қолданылатын сәндік өсімдіктерінің биологиялық ерекшеліктерін 

ландшафттық дизайнда қолдана білу; С) көгалдандырудағы өсімддіктердің физологиялық 

дамуы бойынша фенологиялық ерекшеліктерін салыстыра білу; D) қала жағдайына төзімді 

сәнді өсімдік түрлерін іріктей білу; Е) жергілікті климаттық жағдайға төзімді ағаш-бұталы 

өсімдіктер мен гүлдер түрлерін таңдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Клеткалық биология 

Пән коды: KB 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттардың жасушалық процестердің молекулалық 

механизмдері туралы түсінігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс биология, биотехнология және биомедицинаның қазіргі 

жетістіктеріне негізделген клеткалық биологияның фундаменталды және қолданбалы 

мәселелерін қарастырады. Қазіргі клеткалық биологияның жетістіктерін, клеткалық 

биологияның қазіргі кездегі тәсілдерін, про- және эукариоттық клеткалардың молекулалық 

ұйымдастырылуын және құрылымының фундаменталды негіздерін түсіндіреді.  

Пререквизиттер: Жалпы биология (білім бакалавры) 
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Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жасушаның тіршілік әрекетін реттеудің молекулалық 

механизмдерінің негізгі түсінігі жасушаішілік ұйымның және жасушааралық өзара 

әрекеттесудің негізгі аспектілері; В) ғылыми әдебиеттерге талдау жүргізу; С) жасушаның 

молекулалық биологиясы бойынша базалық түсініктерді көрсету; D) оларды тәжірибеде 

қолдану, алынған ақпаратты сыни талдау және зерттеу нәтижелерін ұсыну; E) жасушалар 

және жасушалар өсінділерімен эксперименттік жұмыс әдістерін; субмикроскопиялық 

құрылымдарды бөлу және зерттеу әдістерін; макромолекулаларды зерттеу әдістерін. Ғылыми 

пікірталас дағдысы. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Геоботаникалық зерттеулердегі фенологиялық бақылаудың әдістемесі 

Пән коды: GZFВA 5302 

Кредит саны: 4 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Геоботаникалық зерттеулердегі фенологиялық бақылаудың 

әдістемесімен танысып, фитоценоздың эволюциясымен, құрамымен, ортасымен, реттелуімен 

таныстыру магистранттарға баяндау, оны оларға меңгерту. 

Пәннің қысқаша  мазмұны: Геоботаника курсында әртүрлі ағзалармен оның 

бірлестіктерінің жер бетінде таралуын, жаңа түрлердің жерсіндіру әдістерін қолдана отырып, 

өсімдіктер бірлестігінің таралу заңдылығын, дамуын, олардың қоршаған ортамен 

байланысын қарастырады; жер бетінде өсімдіктердің және өсімдіктер қауымдастығының 

таралуын және таралу заңдарын сипаттап көрсетеді. 

Пререквизиттері: Клеткалық биология, Таксономиялық ботаника, Геоботаника. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  курстың алға қойған мақсаты кәсіби биологиялық 

әрекет аясында білім, білік, дағдыны қалыптстыру. В) өсімдіктен  бөлініп алынған 

жасушалардың құрылысын материалдық көзқарасымен    олардың дамуын, 

жетілуін зерттеу;  С) фитоценоздың құрамы, ортасы, дамуы және    таксономиясының 

негізін жете білуді үйрену;  D) зертханалық сабақтарда препараттармен жұмыс     

жасау   әдістерін меңгеру;  Е) геоботаникалық ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге іс 

жүзінде байланысты зерттеу;  

 

2.2 Модуль. Ботаникалық зерттеулер және ландшафттық фитодизайн негіздері 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жасыл желектерді инвентаризациялау 

Пән коды: ZhZhI 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: РhD доктор, аға оқытушы Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қаладағы ағаш және бұта тұқымдарының түрлік 

құрамымен, олардың өсу жағдайларымен, инвентаризация жүргізу әдістерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста қалалық жасыл кеңістіктердің рөлі мен маңызы, 

жасыл кеңістік түрлері және олардың жіктелуі туралы жалпы мәліметтер келтірілген. Ол 

жасыл алаңдарды түгендеу бойынша далалық жұмыстарды жүргізу тәртібін, бастапқы 

ақпараттарды шифрлау және салық журналын қорытындылау тәртібін, түгендеу 

жұмыстарын ұйымдастыру және бақылауды, сондай-ақ жасыл алаңдардың жағдайын 

жақсарту шараларын зерттейді. 

Пререквизиттері: ботаника,  өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер физиологиясы, орман 

биологиясы. 
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Постреквизиттері: Қазақстан биоресурстары, гүл шаруашылығының негіздері, сәндік 

өсімдіктердің биоалуантүрлілігі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қалада өсетін ағаш өсімдіктері мен бұталардың түрлік 

құрамын білу. В) Инвентаризация жұмыстарының дендрологиядағы рөлі мен маңыздылығын 

көрсету; С) Ағаш өсімдіктеріне қажетті күтім жұмыстарын жүзеге асыра білу.  D) Жасыл 

желектердің, гүлзарлардың, бақтардың сызбанұсқасын  құра білу; Е) Қала екпелеріне күтім 

жасауда қажетті құралдарды пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Ландшафттық фитодизайн негіздері 

Пән коды: LFN 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: РhD доктор, аға оқытушы Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға ландшафттық фитодизайнның негіздері 

бойынша білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс пейзажшы, дендролог және флорист туралы білімді 

ұсынады, жасыл кеңістікті қалай топтастыруға, рельефті өңдеуге, тоғандарды, жолдарды 

ретке келтіруге, декоративті бақтың мысалында сәнді шешімдер жасауға үйретеді: алаң, 

жапон бағы, кәдімгі және ландшафтық құрамдағы бақ, кішігірім бақтың заманауи дизайны. 

Пререквизиттері: ботаника,  өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер физиологиясы. 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша диплом жобасын қорғау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ландшафттық фитодизайнның элементтеріне кіретін 

сәндік өсімдіктер түрлерін білу; В) Ландшафттық фитодизайндағы сәндік өсімдіктердің 

биологиялық ерекшеліктерін қолдана білу; С) Фитодизайнда қолданылатын сәндік 

өсімдіктерді күту ерекшеліктерін салыстыра білу; D) Қала жағдайында ұзақ гүлдеп тұратын 

өсімдік түрлерін іріктей білу; Е) Жергілікті климаттық жағдайға төзімді өсімдік түрлерін 

таңдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Геоботаникалық зерттеулердің тәсілдері 

Пән коды: GZT 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: өсімдіктер қауымдастық топтарының құралуы, себептері, 

заңдылықтары, оларды басқара білу, өнімділігін арттыру жолдарымен оңтайлы пайдалану 

жолдарын үйрену. Геоботаниканы фитологиядан ажыратып үйренуге болмайды. Сол үшін 

геоботаника, жеке өсімдіктер түрлерін білуі, олардың биологиялық, экологиялық 

ерекшеліктерін терең білуі шарт. 

Пәннің қысқаша  мазмұны: Геоботаникалық зерттеулердің  әдістері іріктемелі учаскелер 

мен оқу қауымдастығының сипаттауы болып саналады. Өсімдік қауымдастығының түрлік 

құрамын,  есепке алады; молшылығы, басымдылық пен үстемдік, жобалық жамылғыны,  

шынайы жамылғыны,  орман, өсімдік  жамылғысын анықтайды.  

Пререквизиттері: Ботаникадағы эксперименталды зерттеу, Таксономиялық ботаника 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) табиғат және адамдар қолымен жаратылған өсімдіктер. 

Фитоценозын үйрену, олардың құрамын анықтау; В) фитоценоздардың флоралық құрамын, 

құрылысын анықтау; С) фитоценоздар олардың флористық құрамының таралуын климаттық, 

топографиялық, биотикалық және антропоген факторларға байланыстылығы, 

геоботаникалық райондарға бөлінуі өсімдіктер қауымдастықтарының карталарын түзу; 

D) өсімдіктердің фитоценозда өзара әсерлері және өскен орталарының әсерлерін үйрену. 
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Е) өсімдіктер қауымдастықтарының типтерін системаға салу. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Санитарлық микробиология және ғылыми -педагогикалық зерттеулер 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: ЖОО биологияны оқытудың әдістемесі 

Пән коды: ZOOBOA 5302    

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: ЖОО биологияны оқыту әдістемесі туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жоғары оқу орындарында  биологияны оқыту теориясы мен 

әдістемесін зерттейді. Әдістеме жалпы білім беру мен тәрбиелеудің мақсаттары мен 

міндеттеріне сәйкес әзірленген, барлық пәндер бойынша жалпы педагогикалық ғылымның 

негіздеріне негізделген, Биологияны оқыту ерекшелігін ескере отырып, биология пәнін 

оқытумен байланысты оқыту мен тәрбиелеу теориясының мәселелерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры) 

Постреквизиттері: Биологиялық  білім дамуының жаңа  тұжырымдамасы, Жаратылыстану 

пәндерінің инновациялық әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  биология тарауларының мазмұны мен құрылымының 

принциптерін, органикалық дүниенің даму бейнесін толық түсіну үшін негізгі жалпы 

биологиялық және экологиялық түсініктердің қалыптасуын, оның одан әрі қарай дамыту 

әдістерін білуі; В) жалпы биологиялық, теориялық және әдістемелік материалдар  ауқымын 

меңгеруі; С) оқу бағдарламасы мен әдістемелік оқу құралдарын талдау жасауды, биология 

саласынан алған білімдерін болашақ педагогикалық қызметінде пайдалан білуді, 

студенттердің оқу материалын терең, тиянақты игергендігін анықтау жолдарын, ғылыми-

тәрбиелік жұмыстарды жоспарлап өткізуді  игеруі; D) әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана 

отырып студенттердің білімін бағалауды, сауатты және шеберлік әдіспен зертханалық және 

сарамандық сабақтарды жүргізу, әртүрлі көрнекі техникалық құрал-жабдықтарды 

пайдалануы;  Е)  ұстаздың, оның білімінің тереңділігін, жинақтылығын, шығармашылық 

қабілеттілігін, әртүрлі жаңа оқу әдістері мен тәсілдерін, түрлерін қолдана отырып жеке 

тұлғаны тәрбиелеп, білім беруге еңбек етуді жүзеге асыруы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Санитарлық микробиология 

Пән коды: SM 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Р.Изимова 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға микроәлем және олардың алуантүрлілігі, 

жүйеленуінің қазіргі  принциптері  жөніндегі жалпы микробиология курсынан  берілген 

білім мен тәжірибелік  дағдылар негізінде санитарлық микробиологияның зерттеу 

проблемалары мен нысандарын, зерттеулерінің принциптерін қоршаған орта, адам 

денсаулымен  байланыстыра  қарастыру.                

Пәннің қысқаша мазмұны: Санитарлық микробиология қоршаған ортаның микрофлорасын 

және олардың адам ағзасына, мекен ету ортасына әсерін зерттейтін ғылым. Заманауи 

санитарлық микробиологияның қоршаған ортаның нысандарына  микробиологиялық 

зерттеудің әдістерін құрастыру, жүзеге асыру және баға беру; адам және жануарлардың 

қоршаған ортаға әсерінің жолдарын бағалау; қоршаған орта объектілерінде сауықтыру 

шаралары  және олардың орындалуын бақылау міндеттері болып табылады. 

Пререквизиттері: Микробиология, Микробиология және вирусология негіздері. 
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Постреквизиттері: Қолданбалы биотехнология, Ветеринарлық микробиология және 

иммунология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Білу керек: Санитарлық микробиологияның ҚР –дағы 

заңдылық базаларын  және негізгі мемлекеттік стандарттарды, нормативтерді; санитарлық 

көрсеткіш микрорганизмдердің жалпы сипаттамасын.  В) Істей алу керек:   Санитарлық   

көрсеткіш микрорганизмдерді индикациялау әдістерін, принциптерін. С) Игеру керек:  

Қоршаған орта нысандарының биологиялық  ластануын, анықтап, баға беру бойынша икем 

дағдыларды 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Ғылыми педагогикалық зерттеулер әдістемесі 

Пән коды: GPZA 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Адманова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: студенттерді зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға үйрету, 

ғылыми ойлауға бейімдеу және зерттеу жүргізудің негізгі әдіс-тәсілдерімен таныстыру. 

творчествалық жұмыс, тәжірибе жұмыстарында қолдана беруге үйретудің мәні зор. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі, педагогикалық 

зерттеу құрылымы мен логикасы жайлы жалпы ақпарат береді, педагогика ғылымының 

әдіснамасымен таныстырады. Жаңа педагогикалық ғылым дамуының басты шарты, жаңа 

деректермен үздіксіз толығып бару, алынған деректердің жинақталуымен олардың 

түсініктемесі ғылыми негізделген зерттеу әдістерін меңгереді.  

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры ) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін, 

сонымен қатар мектептердегі және жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) 

жұмыстарының сатылары мен жазуға қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық)   

бөлімдерін жазуда  біліктілігін арттыру; В) Студенттерге ғылыми танымдық әдістемелері 

туралы мағлұмат беру; студенттерді зерттеудің негізгі әдістерін (теориялық) қолдана білуге 

үйрету; ғылыми зерттеулер нәтижелерін қорытындылау,талдау және енгізу формаларының 

дағдыларына  үйрету;  С) Жоғары оқу орындарының студенттерінің техникалық 

творчествалық негіздерін игеруінде оқылатын материалды терең де твочестволықпен игеріп. 

студент өзінің алдына білімнің деңгейін ардайым жоғарлату мақсатында құзыретті болады; 

D) Таным – бағдарламаларды сақтау, құрастыру, жинақтау, сараптау, өңдеу бойынша сезім 

мен ойлау іс-әрекеті,білімді практикалық тұрғыдан қолдану, жаңғырудың эфективтік 

тәсілдерін орнатудың принциптік жүйесін қолдану.Әдістерді рациональды қолдана 

білу,өнімді зерттеу, іс-әрекетке зерттеу үшін және ғылымның мөлшері туралы ғылыми 

ұжыммен қабылданатын пікірдің жиыны; Е) Ғылыми педагогикалық зерттеулер әдістемесі 

пәні ғылыми зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін қарастырады. Сонымен 

қатар мектептердегі және жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) 

жұмыстарының сатылары мен жазуға қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық) 

сөз болады. 

 

  3.2  Модуль. Санитарлық зерттеу және жаратылыстанудағы инновациялық әдістер 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Санитарлық микробиологияның теориялық және практикалық негіздері 

Пән коды: SMTPN 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Р.Изимова 
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Курсты оқытудың мақсаты: Санитарлық микробиологиялық көрсеткіштерді анықтайтын, 

МЕСТ ережелеріне сәйкес келетін стандартты және унифицирленген әдістерді қолдану 

туралы білім мен біліктілікті игертуді  мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Санитарлық-микробиологиялық зерттеулердің қазіргі әдістері 

мен принциптерін, микроағзалардың тіршілік етуі барысында түзілетін токсиндердің, 

патогенді микроорганизмдердің болу мүмкіндігін, зерттелетін нысанның ластану дәрежесін 

анықтау және бағалау мәселелерін, микробиологиялық зерттеулер үшін сынаманың дұрыс 

алынуын, регламентацияланған шарттарға және стерильділік ережелерге сай болуын,  

стандартты және унифицирленген әдістерді қолдануды түсіндіреді.  

Пререквизиттері: Микробиология, Микробиология және вирусология негіздері. 

Постреквизиттері: Қолданбалы биотехнология, Ветеринарлық микробиология және 

иммунология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Білу керек: пән бойынша негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді; қоршаған орта нысандарының микробиоценозын; санитарлық көрсеткіш 

микрорганизмдердің сипаттамасын. В) Істей алу керек:  МЕСТ және нормативтерге  сай, 

санитарлық-микробиологиялық тесттерді қолданып,   алынған нәтижелерге баға беруді.   

С) Игеру керек:   Орта нысандарының биологиялық  ластануын анықтап, баға беру бойынша 

икем дағдыларды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Жаратылыстану пәндерінің инновациялық әдістері 

Пән коды: ZhPIA 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы:  к.б.н., доцент Базаргалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: жаратылыстану пәндерінің инновациялық технологиялары 

туралы білім мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс орта білім беруді реформалауды және оқытудың 

практикада  жаңа педагогикалық технологияларды енгізуді қарастырады; оқытудың 

инновациялық әдістерінің көмегімен оқушының интеллектуалдық, шығармашылық және 

адамгершілік даму жағдайларын қарастырылып  түсіндіріледі.  Қазіргі заманғы әдістер мен 

оқыту формаларына ие болуға мүмкіндік береді, биология бойынша оқу бағдарламаларына 

қойылатын талаптарды, оқу бағдарламасының құрылымын қарастырады. 

Пререквизиттері: Биологияны оқытудың әдістемесі, Оқытудағы жаңа тәсілдер 

Постреквизиттері: ЖОО биологияны оқытудың әдістемесі, Жоғарғы мектепте биологияны 

оқытудың теориясы мен әдістемесі, Биологиялық  білім дамуының 

жаңа  тұжырымдамасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) курсты оқу барысында магистранттар жоғары мектепте 

білім берудің әлемдік жетістіктерін, қазіргі педагогикалық құбылыстар мен үрдістердің 

заңдылықтарын, инновациялық технологиялардың мәнін білуі; В)  жоғары мектепте оқытуды 

технологизациялауға сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыра білуі; С) оқыту технологияларының 

басымдылығы аясында нәтижелі байланыстарды  жүзеге асыруы; D) оқытудың инновациялық 

технологиялары туралы біліммен қарулануы; Е). жоғары мектепте жаратылыстану пәндерін 

оқытуда  инновациялық технологияларды ұтымды пайдалануы 
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7М05101 – Биология білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020  
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  Кәсіптендіру пәндері 

Модуль 4.1 Өсімдік, ауылшаруашылық негіздері және биотехнологияның 

микробиологиялық негіздер 

КП ЖК FFN 6304 Флористика және флорегенез негіздері 3 5 

КП ТК AShBN 6305 Ауыл шаруашылығының биологиялық негіздері  3 5 

КП ТК BMN 6306 Биотехнологияның микробиологиялық негіздер 3 5 

КП ТК VMI 6307 Ветеринарлық микробиология және иммунология 3 5 

Модуль  4.2 Өсімдік, ауылшаруашылық биологиясы және микроорганизмдер 

генетикасы  

КП ЖК FFN 6304 Флористика және флорегенез негіздері 3 5 

КП ТК ASHB6305 Ауыл шаруашылығы биологиясы 3 5 

КП ТК MG 6306 Микроорганизмдер генетикасы 3 5 

КП ТК VV 6307 Ветеринарлық вирусология 3 5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

4.1 Модуль. Өсімдік, ауылшаруашылық негіздері және биотехнологияның 

микробиологиялық негіздер 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Флористика және флорегенез негіздері 

Пән коды: FFN 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өсімдіктердің өсуі мен дамуының физиологиялық 

негіздерімен танысу.  

Пәннің қысқаша  мазмұны: Бұл курс жер шарындағы және оның аймақтарындағы 

флоралар құрамындағы өсімдік түрлері, олардың өзара қатынасы, шығу тегі ерекшеліктерін 

қарастырады. Өсімдік ареалын зерттегенде сыртқы ортаның өсімдіктің таралуына тигізетін 

әсері және өсімдік флорасының қалыптасуы мен жеке түрдің таралу тариxын сипаттайды. 

Пререквизиттері: Аймақтық флористика, Магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) курстың алға қойған мақсаты кәсіби биологиялық 

әрекет аясында білім, білік, дағдыны қалыптастыру; B) курсты меңгергеннен соң магистрант 

келесі ұғымдар жайлы түсінік қалыптастыруы тиіс: өсімдіктердің өсуі және дамуы, 

төзімділігінің жалпы принциптерін білу; C) өсімдік организмінің физиологиясын, 

организмдегі барлық физиологиялық процестердің өзара байланыстылығын дұрыс түсіну; D)  

өсімдіктердің өсуі мен дамуының физиологиясын өз бетінше анықтау үшін түрлі әдістерді 

қолдану. Ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық дағдысын қалыптастыру; E) негізгі 

физиологиялық процестерді зерттеу дағдысын меңгеру, өсімдіктер клеткасының химиялық 

заттары және олардың өзгерулері, процестерді көрсету және олар туралы айтуды үйрену. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Ауыл шаруашылығының биологиялық негіздері 
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Пән коды: AShBN 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді ауыл шаруашылығының объектілерімен, 

салаларымен таныстырып, биологиялық негіздерін түсіндіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс топырақтың негізгі белгілерінің қысқаша сипаттамасын, 

топырақтың қалыптасуының негізгі факторларын, топырақ қалыптастыру  процесінің мәнін 

зерттейді. Арам шөптерді  классификациялау принциптері мен  оған қарсы  күрес 

шараларын, ауыл шаруашылық дақылдарын ауыспалы егу себептерін, егіншілікті  жіктеуді, 

топырақты өңдеу әдістерін қарастырады. 

Пререквизиттер: Жалпы биология (білім бакалавры) 

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ауыл шаруашылығы дақылдары, олардың биологиялық 

ерекшелiктерi, өсiрудiң озық тәсiлдерi нен хабардар болу; В) ауыл шаруашылық 

дақылдарының биологиялық, сорттық және шаруашылықтық ерекшелiктерiн, олардың 

сыртқы орта жағдайларына қоятын талаптарын білу; С) шаруашылықтың ауыл шаруашылық 

дақылдарының тұқымдарына, тыңайтқыштарға, пестицидтерге, жанар-жағар майларға, ауыл 

шаруашылық машиналары, құралдары мен техникаларына және еңбек қорларына 

қажжеттiлiктерiн есептер шығаруды; D) далалық жұмыстардың (топырақ өңдеу, тұқым себу, 

өсiмдiктi күтiп-баптау, өнiм жинау және т.б.) сапасын бағалауды; Е) әлемдiк жетiстiктердi 

ескере отырып ауыл шаруашылық дақылдарын өсiруде озық прогрессивтiк технологияны 

қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С);  D);  Е). 

Пәннің атауы:  Биотехнологияның микробиологиялық негіздері 

Пән коды: BMN 6306 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Р.Изимова 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға микроорганизмдер мен ұлпалық 

дақылдардың бағалы қасиеттерін өнеркәсіпте пайдалану   жөнінде  түсінік  беріп,  

биотехнологиялық үдерістерде арнамалы биологиялық белсенді заттардың түзілуіне 

мүмкіндік беретін бактериялар,  ашытқылар, зең саңырауқұлақтар, балдырлар және 

өсімдіктер мен жануарлардың метаболизмі мен биосинтетикалық мүмкіндіктері туралы 

сұрақтарды тәжірибелік дағдылармен ұштастыра отырып қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Биотехнологияның микробиологиялық негіздері 

 - экономикалық маңызды заттарды өндіруге арналған өсімдіктердің, жануарлар 

тұқымдарының жоғары өнімді сорттарын құру, яғни дәрілік препараттарды, ферменттерді, 

протеинді, бояғыштарды, хош иісті заттардың өндірісіне бағытталған практикалық іс-

әрекеттерде іргелі биологиялық білімдерді қолдану негізінде микроорганизмдерді пайдалану 

негізінде жаңа ғылым мен өндіріс саласы; витаминдер және әр түрлі биологиялық белсенді 

қосылыстар. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры ) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

 Оқытудан күтілетін нәтижелері: 

А)  Білу керек: пән бойынша негізгі ұғымдар мен түсініктерді; қоршаған орта нысандарының 

микробиоценозын; санитарлық көрсеткіш микрорганизмдердің сипаттамасын. 

В) Істей алу керек:  МЕСТ және нормативтерге  сай, санитарлық-микробиологиялық 

тесттерді қолданып,   алынған нәтижелерге баға беруді.   

С) Игеру керек:   Орта нысандарының биологиялық  ластануын анықтап, баға беру бойынша 

икем дағдыларды. 
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Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е) 

Пәннің атауы: Ветеринарлық микробиология және иммунология 

Пән коды: VMI 6307  

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: ветеринарлық микробиология және иммунология негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс жануарлардың жұқпалы ауруларының этиологиясы, 

қоздырушылардың биологиялық қасиеттері, алдын алу мәселелері және зертханалық 

диагностикасына қатысты сұрақтарды  қамтиды.  

Адамдар мен жануарлар үшін ортақ инфекциялық аурулар қоздырушылар, жұқпалы 

аурулардың зертханалық анықтау әдістерін зерттеу, жануарлар мен құстардың жұқпалы 

ауруларын арнайы алдын алу және емдеу үшін қолданылатын  биопрепараттар туралы 

мағлұмат береді.   

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология 

Постреквизиттері: Індеттану және жұкпалы аурулар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: 

А) микробиология және вирусологияның, иммунитет инфекциясының жалпы негіздерін, 

микроорганизм генетикасын, жануарлардың инфекциялық патологиясында 

микроорганизмдердің рөлін, инфекциялық аурулар диагностикасында вирусологиялық, 

бактериологиялық және серологиялық негіздерін, қоздырғыштың негізгі белгілерін; 

В) патологиялық материалды алу, консервілеу және тасымалдау, вакцинаны, қан сарысуды, 

микробты синтез өнімдерін дұрыс қолдану; 

С) микробтардың ферментативті белсеңділігін анықтауды; 

D) құзыретті болуы тиіс: патогенді материалды тасымалдауды консервілеу аумағында, 

вакцина және сарысуды дұрыс қолдана білу; 

 

  4.2 Модуль. Өсімдік, ауылшаруашылық биологиясы және микроорганизмдер 

генетикасы 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Ауыл шаруашылығы биологиясы 

Пән коды: ASHB 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аграрлық қатынастар мен ауыл шаруашылығының даму 

бағыттарын анықтап, сипаттап, ауыл шаруашылығының маңызын ашып көрсету. Өсімдік 

шаруашылығы биологиясымен, оның ішінде дәнді дақылдар мен техникалық дақылдардың 

биологиясымен, бақша және жеміс-жидек шаруашылығы биологиясымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс ауылшаруашылық дақылдарының биологиялық 

ерекшеліктеріне, ауыл шаруашылығы салаларына, егін шаруашылығы, көкөніс 

шаруашылығы, жеміс-жидек шаруашылығы әдістеріне,технологиясына сипаттамасы 

берілген, ауылшаруашылық өндірісіне қатысты ҚР заңдарын, ауыл шаруашылық 

кәсіпорындарының жерді тиімді пайдалану жолдары көрсетілген. «Ауылшаруашылық 

биологиясы» пәні ауыл шаруышылығы өндірісін тиімді және ұтымды ұйымдастыру 

мәселелері бойынша студенттерге теориялық білім беру және оны іс жүзінде қолдануды 

үйрету мәселелері қарастырылады.  

Пререквизиттер: Жалпы биология (білім бакалавры) 

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ауыл шаруашылығы дақылдары, олардың биологиялық 

ерекшелiктерi, өсiрудiң озық тәсiлдерi нен хабардар болу; В) агробиогеоценоз ерекшелігі 

мен табиғат процесстерін меңгеру-биологиялық ресурстар мен су, құрлық, минеральды 

қабаттардың сапасын төмендетпеу шараларын жоспарлау; С) ауылшаруашылық өндірісінде 

экологиялық қауіпсіздік талаптарын орындау; D) ауылшаруашылық саласындағы табиғат 

қорғау тапсырмаларын талқылау; Е) қоршаған орта жағдайына баға беруді білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Микроорганизмдер генетикасы 

Пән коды: MG 6306 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 
Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Р.Изимова 

Курсты оқытудың мақсаты: микрооганизмдер генетикасы, селекциясы туралы терең білім 

беру, олардың биотехнологияда, гендік инженерияда қолданылу маңызын ашу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Микроорганизмдердегі өзгергіштік және 

тұқымқуалаушылықтың заңдылықтарын; микроорганизмдер генетикасын зерттеудің жалпы 

әдістерін және әрбір таксономиялық топтардың ерекшелігіне сәйкес арнамалы әдістерді; 

рекомбинантты штамдардың пайда болу механизмдерін; прокариоттыклеткалар геномының 

құрылымын зерттейді. Микрооганизмдер генетикасы, селекциясы туралы терең білім береді.  

Пререквизиттері: Жалпы биология (білім бакалавры ) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 

А) Білу керек:  Микроорганизмдер геномының құрылымын,өнімділігі жоғары,жаңа қасиетке 

ие штамдарды алудың жолдарын. 

В) Істей алу керек: микроорганизмдер генетикасы мен селекциясы туралы әдебиеттерді және 

білімдерін ғылыми тәжірибелік зерттеулерде қолдануды. 

С) Игеру керек: прокариотты клеткаларға генетикалық  зерттеулер жүргізуді 

(бактериоционогендікті анықтау,  рекомбинантты штаммдар алу) 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е) 

Пәннің атауы: Ветеринарлық вирусология 

Пән коды: VV 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр 3 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларды микроскоппен ғана көруге  болатын 

микробтар мен вирустар туралы, олардың   морфофизиологиялық  ерекшеліктерін, олардың 

сыртқы  ортада  таралуын,  жануарлардың  инфекциялық  ауруларындағы, жалпы  

биологиялық  мақсаттарды  шешудегі,  ауыл  шаруашылығы  мен   өндіріс саласындағы  

және   сыртқы   ортаны   қорғаудағы    инфекциялық   аурулардың қозырғыштарын анықтау 

тәсілдерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс бағдарламасы омыртқалы жануарлардың вирустары 

туралы қазіргі кездегі мәліметтерді ескере отырып, қоздырғыштардың атауы (туыстық, 

түрлік), патогенділік сипаты, сонымен қатар эпизоотологиясы, клиникалық көрінісі, зерттеу 

диагностикасы мен аурулардың арнамалы алдын – алуы туралы сұрақтарды қарастырады. 

Пререквизиттері: Анатомия, биохимия, физиология, микробиология.  

Постреквизиттері: мал патологиясы, эпизоотология, ветеринариялық санитария, 

ветеринариялық-санитариялық сараптау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: 

А) білім алушыларды микробиологиялық  және вирусологиялық  зерттеу  әдістеріне үйрету;     

В) алынған нәтижелерді ветеринариялық-санитариялық  бағалауға   бейімдеу; 
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С) жануарлар өнімдері микрофлорасын, олардың зардапты микробтармен және вирустармен  

зақымдануын анықтауға және залалсыздандыруға (стерилизация) және  дезинфекциялауға  

көп көңіл бөлу; 

D) зертханалық сабақтарда зардапты микробтар  мен  вирустардың  және санитарлық  

көрсеткіш  микробтар  морфологиясы  мен   биологиясына,   оларды анықтау әдістеріне көңіл 

бөлу.   

Е) білім алушыларды  инфекциялық  ауруларды  балау қызметтеріне дайындау. 
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7М05201 – Экология білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

2021 ж. 

   

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Табиғатты пайдалану және экологиялық білім беру  

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық білім беру концепциясы 

Пән коды: EBBK 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1  

Бағдарлама авторы: Исламова К.И.   

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты):Экологиялық білім қазіргі 

өмірге қалыптасып, бейімделетін ұрпақты тәрбиелеп дайындайтын осы кезгі білімнің 

маңызды қатар аймақтық айырмашылықтарға сай қалыптасып отыруы қажет.   құрам бөлігі 

болып табылады. Бұл қоғамның барлық мүшелерін  қамтуы қажет. Оның формалары  

әлеуметтік кәсіби бағдарлары есепке алынған әр түрлі жас аралықтарындағы топтардың 

мүддесіне, қажеттіліктеріне және құндылық жағынан сай болуы қажет. Экологиялық білім әр 

түрлі әлеуметтік экономикалық және мәдени жағдайларға, қазіргі адамның тіршілік 

ерекшеліктеріне, сонымен  

        Пререквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Геодинамикалық  процестер және  геожүйелерді экологиялық  бағалау 

Цикл/ 

компоне

нт 

Пән коды 
Пән атауы 
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Базалық пәндер 

2.1  Модуль.  Табиғатты пайдалану және экологиялық білім беру 

БП ТК EBBK 5205 Экологиялық білім беру концепциясы  1 5/5 

БП ТК GPGEB 5206 
Геодинамикалық процестер және геожүйелерді 

экологиялық бағалау 
1 5/5 

БП ЖК TRTP 5207 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 1 3/3 

КП ТК BSPKT 5301 
Биоалуантүрлілікті сақтау принциптері және қорғалатын  

территориялар 
2 4/4 

2.2  Модуль. Табиғатты тиімді пайдалану және экологиялық білім беру 

БП ТК EZhOO 5205 Экологияны жоғары оқу орындарында оқыту 1 5/5 

БП ТК ETKB 5206 Экожүйенің тұрақтылығын және күйін бағалау 1 5/5 

БП ЖК TRTP  5207 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 1 3/3 

КП ТК KOBAS 5301 Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Қоршаған орта жағдайын бақылау 

КП ЖК ЕGZZhАА 5302 Экологиядағы ҒЗЖ әдістері мен әдіснамасы 2 5/5 

КП ТК OTKOPA 5303  
Өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды өңдеу  және 

пайдалану әдістері 
2 5/5 

БП ТК OEKB 5208 Өндірістегі экологиялық қауіпсіздікті басқару 2 5/5 

3.2   Модуль. Өнеркәсіптік экология 

КП ЖК ЕGZZhАА 5302 Экологиядағы ҒЗЖ әдістері мен әдіснамасы 2 5/5 

КП ТК ETAKT 5303 Экологиялық таза және аз қалдықты технологиялар 2 5/5 

БП ТК OTN 5208 Өнеркәсіптік токсикология негіздері 2 5/5 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Білу керек. ҚР және экологиялық білімдерінің 

концептуалдық негіздерін; экологиялық білімнің негізгі деңгейлері мен бағыттарын;ҚР 

экологиялық білім концепцияларын іске асыруда пайдаланатын амалдары мен бағыттарын.   

В) Істей алу керек. Цивилизацияның ноосферлік бағытпен дамуын насихаттауды;табиғат 

және табиғат қорғау қызметіне деген көзқарастарын өзгертіп дамытуды; «ҚР білім 

концепцияларының» негізгі бағыттарын іске асыруды; С) Экологиялық білім және тәрбие 

аймағындағы кәсіптік айқындықты қамтамасыз ететін дағдыларға, біліктілікке және ғылым 

білімге.     D) Халықтың  мәдениетін,сана-сезімін, экологиялық ой-пікірін қалыптастыру. Е) 

Экологиялық білім қазіргі өмірге қалыптасып, бейімделетін ұрпақты тәрбиелеу. 

 

Дублиндік дискрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Геодинамикалық  процестер және  геожүйелерді экологиялық  бағалау  

Пән коды: GPGEB 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Жаратылыстану  

ғылымында бұл  курс  экология   мамандарын   даярлауда  негізгі   элеметтердің  бірі  болып  

табылады. Экожүйе және геодимакилақ   процестерін  білу  негізінде   бұрын болған  және 

қазіргі болып   жатырған  экологиялық  динамикалық  процесті  түсінуге  болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Қоршаған орта жүйе ретінде, органикалық 

әлімнің эволюциясы, экологиялық жүйелер, экожүйелердің сукцессиясы, адам және 

географиялық орта, популяция, биосфера, экожүйелердің қоршаған ортамен қарым-

қатынасы. 

Пререквизиттері: Экологиялық білім беру концепциясы 

Постреквизиттері: Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: магистранттарға 

геожүйелерге экологиялық баға беру, геожүйелердің және оларды қоршаған ортамен өзара 

байланыстығы нәтижесінде экологиялық факторларды, геодинамикалық процестер туралы 

білімдерін терендету және жан-жақты кеңейту болып табылады. А) Білуге және 

ұғынуғаадамдардың, соның ішінде қазіргі заманғы литосфераның динамикасын және 

Биотаға олардың әсер анықтау табиғи және антропогендік геодинамикалық процестердің, 

жіктеу және таксономия теориялық негіздерін, энергия көздері, олардың көрінісі тетіктері. В) 

Кәсіби құзыреттіліктерін далалық және лабораториялық геоэкологиялық ақпаратты өңдеу, 

талдау және синтез өз әдістерін тәжірибеге және практикада теориялық білімдерін пайдалана 

алуы керек. С) Салыстыру және қорытынды, өз ой-пікірлерін салу, олардың ұстанымын 

білдіруге және ақтау үшін білу. D) Байланыс саласында, табиғат құндылықтарын табиғи 

ресурстарды құрмет сезімін жасау. E)Биосфераның компоненттерінің тозуалдын 

алусебептері менсалдарын анықтау үшін теориялық және практикалық дағдыларын талдай 

білу,әр түрлі өнеркәсіптік шығарындылар салдарынан- білім саласында. 

 

Дублиндік дискрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

Пән коды: TRTP 5207  

Кредит саны: 3 

Курс: 1,семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Нурмуханова Г.Е. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты):Табиғи ортаны қорғау, 

табиғат ресурстарын және қоршаған ортаны қорғау құқықтарына  байланысты негізгі 

білімдерді  қалыптастыруға бағытталған. Адам өміріндегі табиғи ресурстардың мәнін  

олардың биосферадағы ролін , «адам-қоғам-табиғат» жүйесіндегі заманауи мәселелерді білуі 

қажет. 
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Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері):Табиғи ресуртар ұғымын 

қалыптастыру,олардың қызметін, табиғатты ұтымды пайдаланудың даму тарихын зерттеу 

болып табылады. «Адам-қоғам-қоршаған орта» қарым – қатынастар жүйесінің динамикасы, 

ҚР табиғатты қорғаудың аспектілері, ережелері және аймақтық ерекшеліктерін пайдалана 

отырып, практикалық мәселелерді шешуде дағдыларын дамыту. 

Пререквизиттері: Экологиялық білім беру концепциясы 

Постреквизиттері: Биоалуантүрлілікті сақтау принциптері және қорғалатын  территориялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: Табиғатты ұтымды 

пайдалану және ресурстарды қорғау жөніндегі дағдылары мен арнайы міндеттерді орнату, 

табиғи қорларға  экологиялық баға беру,Қр экологиялық қауіпсіздігін жетілдіруге нақты үлес 

қосу және   қоршаған орта,табиғи ресурстар  туралы білімдерін терендету  болып табылады. 

А.) Білуге және ұғынуға адамдардың, соның ішінде қазіргі заманғы литосфераның 

динамикасын және биотаға олардың әсерін анықтау табиғи қорларды  жіктеу,ұтымды 

пайдалану және ресурстарды қорғау жөніндегі дағдылары мен арнайы міндеттерді орнату;  

В) Пәнаралық негізде қоршаған ортаны қорғау саласында топта жұмыс істеуге және 

шешімдер қабылдауға қабілетті болу. Ақпараттарды  өңдеу, талдау және синтез өз әдістерін 

тәжірибеге және практикада теориялық білімдерін пайдалана алуы керек. С) Салыстыру және 

қорытынды, өз ой-пікірлерін салу, олардың ұстанымын білдіруге және ақтау үшін білу. D) 

Байланыс саласында, табиғат құндылықтарына табиғи ресурстарды құрметпен сезімін жасау. 

E) Білім саласында – табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін шешу үшін цифрлық 

технологияларды пайдалана отырып, экологиялық ақпаратты  өңдейтін тәжірибелік дағдысы 

болу керек. «Эко-үйлесімді» ресурстарды үнемдеу технологияларын, бағалау және іске асыру 

мүмкіндігіне ие болу керек. 

 

Дублиндік дискрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Биоалуантүрлілікті сақтау принциптері және қорғалатын  территориялар 

Пән коды:  BSPKT 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К.   

Курсты оқытудың мақсаты: Курс өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер 

жүйесінің иерархиялық біріздігінде таксономиялық әртүрлілікті баяндау, морфо-

физиологиялық ұйым, жүйелеу және туыстық байланыстар, географиялық таралу 

қарастырылады. Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер экологиясына ерекше көңіл 

бөлінеді: әртүрлі топтар өкілдерінің өмір салтына, қауымдастық ішіндегі түрлердің өзара 

қарым-қатынасына және қоршаған ортаға. Биосферадағы өсімдіктер, жануарлар және 

микроорганизмдердің рөлі қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ботаника, зоология, микробиология тірі әлемнің алуан 

түрлілігін зерттейтін ғылыми пәндер ретінде. Прокариоттар және эукариоттар. Тірі әлемнің 

биоалуантүрлілігімен- тірі табиғаттағы патшалар санымен таныстыру. Өсімдік 

жамылғысының экологиялық рөлі. 

Экожүйелердің тұрақты жұмыс істеуі үшін тірі организмдердің әртүрлілігінің маңызы. 

Биоалуантүрлілік туралы Конвенция. Биосферадағы және адам өміріндегі өсімдіктердің, 

жануарлар мен микроорганизмдердің маңызы.  

Пререквизиттері: Геодинамикалық  процестер және  геожүйелерді экологиялық  бағалау 

Постреквизиттері: Экологияны жоғары оқу орындарында  оқыту 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: A) әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және 

басқа да әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді 

қолдану. В) техникалық мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық  

негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. С) 

қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи ресурстарға құрмет сезімін 

қалыптастыру; D) оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 
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2.2 Модуль. Табиғатты тиімді пайдалану және экологиялық білім беру  

Дублиндік дискрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Экологияны жоғары оқу орындарында  оқыту 

Пән коды:  EZhOO 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1  

Бағдарлама авторы: Исламова К.И.   

Курсты оқытудың мақсаты: Жаратылыстану  ғылымында бұл  курс  экология   

мамандарын   даярлауда  негізгі   элеметтердің  бірі  болып  табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұнында ЖОО-дағы экологиялық білім берудің 

функциялары мен құрылымдары педагогикалық жүйедегідей сипатталады. Жоғары 

мектептегі экологиялық білім беру мақсатының ерекшелігі құзыреттілік көзқарасы 

тұрғысынан көрсетіледі. ЖОО-да экологияны оқытуды ұйымдастыру формасы, жоғары 

мектептегі экология бойынша білім беру үдерісін жобалау ерекшеліктерін қарастыру пәнді 

оқытуда ерекше орынға ие болады. 

Пререквизиттері: Биоалуантүрлілікті сақтау принциптері және қорғалатын  территориялар 

Постреквизиттері: Экожүйенің тұрақтылығы мен күйін бағалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Білу керек. ЖОО-дағы экологиялық білім берудің 

функциялары мен құрылымдары педагогикалық жүйесін. В) Істей алу керек. Жоғары 

мектептегі экологиялық білім беру мақсатының ерекшелігі құзыреттілік көзқарасы 

тұрғысынан көрсету. С) Экологиялық білім және тәрбие аймағындағы кәсіптік айқындықты 

қамтамасыз ететін дағдыларға, біліктілікке және ғылым білімге. D) Халықтың  мәдениетін, 

сана-сезімін, экологиялық ой-пікірін қалыптастыру. Е) ЖОО-да экологияны оқытуды 

ұйымдастыру формасы, жоғары мектептегі экология бойынша білім беру. 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Экожүйенің тұрақтылығы мен күйін бағалау  

Пән коды: ETKB 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 
Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Әр түрлі табиғи және 

антропогендік әсерлерден экожүйенің және оның құрамбөліктерінің тұрақтылығы мен күйін 

бағалаудың теориялық негізін оқу.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Экожүйе және оның құрамбөліктерінің 

тұрақтылығы мен күйін бағалаудың әдістері мен теориялық негізін зерделеу. Әр түрлі 

техногендік әрекеттерден экожүйе тұрақтылығын бағалау туралы қазіргі ұстанымдарды 

талдау. Экожүйе туралы ілімнің қалыптасу тарихы мен дамуы. Экожүйе құрылымы мен 

қасиетін, Экожүйенің тұрақтылық механизмін және экожүйенің антропогендік өзегруін 

бағалауды үйретеді. Пәннің негізгі бөлімдері: Теорияның мәселелері; Абиотикалық 

экожүйенің тұрақтылығы; Тірі организмдердің қатысуымен экожүйенің тұрақтылығы. 

Сонымен қатар курста экожүйенің жай күйін нормалау түсініктері беріледі:  Санитарлық-

гигиеналық және экожүйелік нормалау арасындағы өзара байланыс. Экожүйелерді нормалық 

және патологиялық бағалау проблемасының сандық тәсілі. Микросколиялық тәсіл. 

Макроскопиялық тәсіл. Дескрипторлар мен маркерлер. Табиғи экожүйелерге әсер ету 

мүмкіндігінің шегі. Табиғи жүйеге зиянды факторларьшың әсер рауалы деңгейі. 

Антропогендік салмақтар. Экожүйеге зиянды заттардың қалдықтары мен шығындыларын 

шығарудың шекті рауалы мөлшері. Экожүйелердің экологиялык тұрақтылығы. 

Экожүйелердің буферлік сыйымдылығы. Төтенше экологиялық жағдайлар зоналары. 

Экологиялық апат зоналары. Экологиялық қолайсыз зоналарды анықтау өлшемдері. Табиғи 

ортаның өзгеру бағалау өлшемдері. 
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Пререквизиттері: Экологияны жоғары оқу орындарында  оқыту, Табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану 

Постреквизиттері: Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) Экожүйе туралы 

ілімде қазіргі синэкологияның негізгі теориялық және методологиялық мәселелерін, табиғи- 

антропогендік экожүйе туралы ілімін меңгеруі; В) Далалық және камералды экологиялық 

зерттеулерден алған білімдерін мен дағдылары қалыптастырады;  С) Экожүйе туралы 

теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру, табиғи аумақтық және антропогендік 

экожүйелерді кешенді зерттеулердің дағдыларын меңгереді;  D) Жергілікті және аймақтық 

деңгейдегі экожүйенің кеңістік- уақыттық ұйымдасуының заңдылықтары мен заңдарын, 

негізгі ұстанымдарын, табиғи- антропогендік экожүйенің жіктемесі мен негізгі типологиясын 

біле алады. E) Білім саласында экологиялық проблемаларды талдау қабілеті. 

 

Дублиндік дискрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Пән коды: KOBAS 5301 

Кредит саны: 4 

Курс 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Бұл курста магистранттар 

тірі ағзалардың  әртүрлі систематикалық топтарының  тиісті басты ерекшеліктерін, тірі 

ағзалар әлемінің әр-алуандығы мен негізгі қалыптасу заңдылықтарын, тірі ағзалар әлемінің 

экологиялық топтарын, олардың экологиялық жүйелердегі орны және мәні, табиғаттағы 

және шаруашылықтағы маңызымен танысады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Тірі ағзалар әлемінің негізгі систематикалық 

бөлімдерін,тірі ағзалар әлемінің систематикалық топтарының морфологиялық және 

анатомиялық құрылыс ерекшеліктерін,тірі ағзалар әлемінің систематикалық топтарының 

даму циклін, тірі ағзалар әлемінің анатомиялық, морфологиялық, таксономиялық және 

экологиялық зерттеулерді жүргізе біледі. 

Пререквизиттері: Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

Постреквизиттері: Экологиядағы ҒЗЖ әдістері мен әдіснамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: магистрант тірі 

ағзалардың  әртүрлі систематикалық топтарының  тиісті басты ерекшеліктерін, тірі ағзалар 

әлемінің әр-алуандығы мен негізгі қалыптасу заңдылықтарын, тірі ағзалар әлемінің 

экологиялық топтарын, олардың экологиялық жүйелердегі орны және мәні, табиғаттағы 

және шаруашылықтағы маңыздылығын білу қажет. А) Экология және қоршаған ортаны 

қорғау,өріс үшін қауіпсіздік аясында және лабораториялық зерттеулердің теориялық 

негіздерін негізгі ұғымдар білу және түсіну; В) Типтік кәсіби міндеттерді шешуде қоршаған 

ортаны зерттеу әдістерін практикаға пайдаланыңыз; С) Салыстыру және қорытынды, өз ой-

пікірлерін салу, олардың ұстанымын білдіруге және ақтау үшін білу; D) қарым-қатынас 

саласында, табиғи ресурстарды табиғат құндылықтарын құрметтеуге төзімділік сезімін 

жасау; E) білім саласында экологиялық проблемаларды талдау қабілеті. 

                                                              

                                                               Кәсіптендіру пәндері   

3.1 Модуль. Қоршаған орта жағдайын бақылау   

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Экологиядағы ҒЗЖ әдістері мен әдіснамасы 

Пән коды: ЕGZZhАА 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Нурмуханова Г.Е. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Университетте лингвистика саласында ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының негіздерін теориялық білімдерін тереңдету қорғау және дұрыс көмектеседі 

және тиімді болашақ тәуелсіз ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру. Әрине зерттеу 

нәтижелерін дайындау, жазбаша және ұсыну кезінде жүйелі теориялық және практикалық 

материалды жинау және компиляция үйрету бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Танымдық іс оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру 

қажеттілігін ескере отырып, жоғары білім беру жүйесінің маңызды элементі зерттеу 

процесінде студенттердің тікелей қосу 

Пререквизиттері: Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Постреквизиттері: Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды өңдеу және қайтадан 

пайдалану әдістері 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: ғылыми білімді ұйымдастыру 

әдіснамалық негіздерімен принциптері; теориялық және практикалық материалды жинау, 

өңдеу және ұсыну байланысты тәуелсіз ғылыми қызметінің негізгі принциптері; ұсыну мен 

ғылыми дәлелдерге үшін орыс тілі талаптарды ғылыми прозасының әсіресе функционалдық 

стиль; әсіресе композициялық, тілі менлингвистика саласындағы графикалық дизайн 

ғылыми-зерттеу жобалары. В) Тікелей жазу тәуелсіз зерттеу жобасының барысында 

тәжірибеде теориялық білімдерін қолдана білу керек;  ғылыми мәтіндер баяндалған, 

түсініктеме; білімге негізделген дербес, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін орнатуға 

оларды шешу үшін тиісті әдістерін табу үшін, зерттеу мен объектісін анықтау үшін алынған; 

ғылыми әдебиеттер, анықтамалық және лексикографиялық көздерімен жұмыс істей білу. 

нақты және теориялық материалды жинау және өңдеу мүмкін тәсілдерді; зерттеу 

композициялық ұйымдастыру; жобасы мен қорытынды біліктілік жұмыс барысын қорғауға 

процедуралар; ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапасын бағалау критерийлері. С) 

Дағдылары: тергеу барысында материалдар далалық зерттеу және зертханалық өңдеу 

қатысуға; D) байланыс саласында – экологиялық құндылықтарға құрмет төзімділікпен қарау; E) 

Білім саласында –экологиялық нормалау және сараптамаларды талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды өңдеу және қайтадан пайдалану 

әдістері  

Пәннің коды:  OTKOPA 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр:  2 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К.   

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Қалдықтарды пайдалану 

саласындағы заңдылықтар. Қалдықтардың түрлері және өңдеу жолдары. Реутилизация және 

детоксикация туралы түсінік. Қалдықсыз және қалдығы аз технологиялар. Қалдықсыз 

өнеркәсіптің негізгі принциптері. Ресурсты сақтаушы құралдарды ойлап шығару. Қатты 

қалдықтарды өңдеудің өнеркәсіптік әдістері. Улы өнеркәсіптік қалдықтармен жұмыс жасай 

білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны(негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): 
Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану көптеген проблемалардың шешу 

жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады. Қалдықтарды қайтадан колдану қоршаған ортаны 

қорғаумен, бастапкы материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек ресурстарын 

босатумен байланысты көптеген мәселелерді шешуге жол ашады. 

Пререквизиттері:  Экологиядағы ҒЗЖ әдістері мен әдіснамасы 

Постреквизиттері: Өндірістегі экологиялық қауіпсіздікті басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: қалдықтарды басқару саласындағы 

заңнама. Оларды қайта өңдеу және кәдеге жарату түрлері мен әдістері. Кәдеге жарату және 

детоксикация түсінігі. қалдықсыз және аз қалдықты технология: қалдықсыз өндірістің негізгі 

принциптері. Ресурс үнемдеуші өндірістік технологияларды дамыту. Индустриялық ТҚҚ 
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емдеу әдістері. Уытты өнеркәсіп қалдықтарын өңдеу. Магистрант қалдықтарды пайдалану 

саласындағы заңдылықтар. Қалдықтардың түрлері және өңдеу жолдары туралы білу қажет. 

В) Тақырыптық назарында дайындау және құру үшін әр түрлі ақпаратты пайдалану және 

қайта мүмкіндігі болу үшін; табиғи ортаның ретінде қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге 

жарату үшін пайдаланылатын; , Аналитикалық синтетикалық және кешенді экологиялық 

карталарды жасау. С) облыстың жергілікті, өңірлік және жаһандық экологиялық 

ерекшеліктері негізінде картографиялық өкілдігін салу әдістері; арнайы мазмұны және 

ресiмделуi әдістерін біліктілігін арттыру. D) Қарым-қатынас жүргізе білуі – төзімділік таныту, 

табиғи қорларға құрметпен қарау; E) Білім саласын меңгеруде – экологиялық бағытта 

тематикалық карталарды  талдай білу. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Өндірістегі экологиялық қауіпсіздікті басқару 

Пән коды: OEKB 5208  

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К.     

Курсты оқытудың мақсаты: Жаратылыстану  ғылымында бұл  курс  экология   

мамандарын   даярлауда  негізгі   элеметтердің  бірі  болып  табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қоршаған ортаның ластану себептерін, тұтас елдегі  сияқты 

өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты әлеуметтік және экономикалық 

өзгертулерді зерттейді және талдайды. Өндіріс саласының факторларына, зиян келтіретін 

шаруашылық қызмет нысандарына, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануына экологиялық 

жауапкершілік түрлеріне әсер етудің заманауи тәсілдері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экологиядағы ҒЗЖ әдістері мен әдіснамасы 

Постреквизиттері: Экологиялық таза және аз қалдықты технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Білу керек. Қоршаған ортаның ластану себептерін. В) 

Істей алу керек. Тұтас елдегі  сияқты өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз етумен 

байланысты әлеуметтік және экономикалық өзгертулерді зерттеу және талдау. С) Өндіріс 

саласының факторларына, зиян келтіретін шаруашылық қызмет нысандарына, сондай-ақ 

қоршаған ортаның ластануына экологиялық жауапкершілік түрлеріне әсер етудің заманауи 

тәсілдерін қарастыру. D) Халықтың  мәдениетін, сана-сезімін, экологиялық ой-пікірін 

қалыптастыру. Е) ЖОО-да экологияны оқытуды ұйымдастыру формасы, жоғары мектептегі 

экология бойынша білім беру. 

 

3.2  Модуль. Өнеркәсіптік экология 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Экологиялық таза және аз қалдықты технологиялар  

Пәннің коды:  ETAKT 5303 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр:  2 

Бағдарлама авторы: Махамбетов М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты(оқу бағдарламасына сәйкес): Қалдықтарды пайдалану 

саласындағы заңдылықтар. Қалдықтардың түрлері. Реутилизация және детоксикация туралы 

түсінік. Қалдықсыз және қалдығы аз технологиялар. Қалдықсыз өнеркәсіптің негізгі 

принциптері. Ресурсты сақтаушы құралдарды ойлап шығару.  Аз қалдықтарды өңдеудің 

өнеркәсіптік әдістері. Улы өнеркәсіптік қалдықтармен жұмыс жасай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны(негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): 

Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану көптеген проблемалардың шешу 

жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады. Қалдықтарды қайтадан колдану қоршаған ортаны 

қорғаумен, бастапкы материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек ресурстарын 

босатумен байланысты көптеген мәселелерді шешуге жол ашады. 
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Пререквизиттері:  Экологиядағы ҒЗЖ әдістері мен әдіснамасы 

Постреквизиттері: Өндірістік токсикология негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: қалдықтарды басқару саласындағы 

заңнама. Оларды қайта өңдеу және кәдеге жарату түрлері мен әдістері. Кәдеге жарату және 

детоксикация түсінігі. қалдықсыз және аз қалдықты технология: қалдықсыз өндірістің негізгі 

принциптері. Ресурс үнемдеуші өндірістік технологияларды дамыту. Индустриялық ТҚҚ 

емдеу әдістері. Уытты өнеркәсіп қалдықтарын өңдеу. Магистрант қалдықтарды пайдалану 

саласындағы заңдылықтар. Қалдықтардың түрлері туралы білу қажет. В) Тақырыптық 

назарында дайындау және құру үшін әр түрлі ақпаратты пайдалану және қайта мүмкіндігі 

болу үшін; табиғи ортаның ретінде қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін 

пайдаланылатын; Аналитикалық синтетикалық және кешенді экологиялық карталарды 

жасау. С) облыстың жергілікті, өңірлік және жаһандық экологиялық ерекшеліктері негізінде 

картографиялық өкілдігін салу әдістері; арнайы мазмұны және ресiмделуi әдістерін 

біліктілігін арттыру. D) Қарым-қатынас жүргізе білуі – төзімділік таныту, табиғи қорларға 

құрметпен қарау; E) Білім саласын меңгеруде – экологиялық бағытта тематикалық карталарды  

талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Өндірістік токсикология негіздері  

Пәннің коды: OTN 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Нурмуханова Г.Е.  

Курстың оқытудың мақсаты: Қоршаған ортадағы химиялық процестер мен әрекеттесулер, 

осындай әрекеттесулердің салдарлары, химиялық заттардың организмге әртүрлі деңгейде 

әсер етуі туралы білімді қалыптастыру.  өндірістік токсикологияның негізгі ұғымдарын, 

кейбір улы заттардың қасиеттері мен қауіпсіздік ережелерін білу, меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Заттарды зерттеудің негізгі критериилерін-негізгі 

ксенобиотиктер мен улар, олардың жіктелуін табиғи және антропогенді текті 

ксенобиотиктердің негізгі таралу жолдарын -удың тірі организмге енуін, биологиялық 

мембрана арқылы тасымалдануын, олардың организмге таралуын,оларды  залалсыздандыру 

мен организмнен  шығару механизмдерін түсіндіру.  

Пререквизиттері: Экологиялық таза және аз қалдықты технологиялар 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну: табиғи және техногендiк сипаттағы 

уларды және ксенобиотиктердің идеясын; қоршаған ортадағы ксенобиотиктердің негізгі 

жолы; ксенобиотиктердің метоболизмге жалпы сипаттамасы, залалсыздандыру және жою 

механизмі; В) Биосфера компоненттерінің түрлі экотоксиканттармен ластануын анықтай білу 

және биосфераға тигізер зиянын алдын алу үшін шаралар қабылдауға; судың уыттылығын 

химиялық және биологиялық әдістермен анықтау, пестицидтер, тыңайтқыштар, азық-түлік. 

С) Шеберлік, бағдарламалық қамтамасыз ету, тапсырмаларды шешу. D) Байланыс 

саласындағы-табиғи ресурстарды табиғат құндылықтарын құрметтеу төзімділік сезімін 

қалыптастыру; E) Білім беру саласында - қоршаған ортаға қосылыстардың әсері туралы 

теориялық білімді тереңдету. 
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7М05201 – Экология білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020  

 

Кәсіптендіру пәндері  

Модуль 4.1- Экологиялық қауіпсіздік және қалдықтарды қайта өңдеу  

 
Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Қоршаған ортаны қорғау саласында цифрлық технологияларды қолдану 

Пән коды: KOKSCTK 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курстың оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың білім берудегі ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдалану саласында және ғылыми зерттеулер жүргізу 

кезінде білім, білік және құзыреттілік жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қоғамның дамуы ғылыми-техникалық прогреспен тығыз 

байланысты. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар адам өмірінің барлық салаларына берік 

кіреді, сондай-ақ бұл мектепке дейінгі мекемелердің тәрбие-білім беру процесін де қозғайды. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологияларды (АКТ) енгізудің басты мақсаты білім беру 

мекемесінің бірыңғай ақпараттық кеңістігін құру болып табылады. 

Пререквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Құрлық және су экожүйелерін  қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Білім берудің дәстүрлі моделінің мәселелерін талдау және білім 

беру парадигмасының жаңа моделін құрудың тұжырымдамалық тәсілдерін қарастыру.В. білім беруді 

және қоғамды ақпараттандыру жағдайында білім беру технологияларының ерекшеліктерін 

қарастыру.С. бөлінген ақпараттық ресурстардың функционалдық және дидактикалық мүмкіндіктерін 

және оқытудың бірыңғай ақпараттық ортасын құру принциптерін қарастыру.Д. оқытудың 

компьютерлік құралдарын әзірлеудің принциптері мен тәсілдерін қарастыру.Е. Web 2.0 сервистерінің 

жұмысымен егжей-тегжейлі танысу және өзінің ақпараттық жүйесін ұйымдастыру туралы жалпы 

түсінік алу интернет желісіндегі кеңістік.  
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Кәсіптендіру пәндері 

4.1 Модуль. Экологиялық қауіпсіздік және қалдықтарды қайта өңдеу  

КП ЖК KOKSCTK 6304 Қоршаған ортаны қорғау саласында цифрлық 

технологияларды қолдану 
3 5/5 

КП ТК KSEK 6305 Құрлық және су экожүйелерін қорғау 3 5/5 

КП ТК TOEK 6306 Тағам өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігі 3 5/5 

КП ТК DEEK 6307 Дәстүрлі емес энергия көздері 3 5/5 

4.2 Модуль.  Өндірістегі экотехнология 

КП ЖК KOKSCTK 6304 Қоршаған ортаны қорғау саласында цифрлық 

технологияларды қолдану 
3 5/5 

КП ТК КSEE 6305 Құрлық және су экожүйелерінің экологиясы 3 5/5 

КП ТК ATOS 6306 Азық-түлік өнімдерінің сапасы 3 5/5 

КП ТК ZhDEEKZhE 6307 Жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия 

қондырғыларын жобалау және эксплуатациялау 
3 5/5 
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Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Құрлық және су экожүйелерін  қорғау 

Пән коды:    KSEК 6305 
Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр: 3  

Бағдарлама авторы:  Телеуов А.Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Құрлық және су экожүйесі   құрамына кіретін ағзалардың  биологиясы 

мен экологиясы туралы білімдерін  қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер үстіндегі және су экожүйелердің ұғымдары. Экожүйлердің 

негізгі түрлері: лотикалық және ленталдық, олардың сипаттауы. Су экожүйлердің (планктон, 

нейтон, нектон, бентос, перифиттер) негізгі өмірлік түрлері. Жер үстіндегі және су 

экожүйелердің жоғарғы мен төменгі экологиялық топтары . Құрылықтық және сулық 

экожүйелердің құрылымдық функционалдық ерекшеліктерін, олардың орнықтылығы мен 

динамикасын көрсету. 

        Пререквизиттері: Қоршаған ортаны қорғау саласында цифрлық технологияларды қолдану  

        Постреквизиттері: Дәстүрлі емес энергия көздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) білуі керек: жалпы экожүйелерінің құрылысы; 

экожүйелерге қоршаған ортаның негізгі факторларының әсері; құрылық және су 

экожүйелерінің экологиясына антропогендік іс-әрекеті; әр түрлі экожүйелерінің құрылысы 

және қызметі  В) құрлықтық және су экожүйелерінің құрылымдық функционалдық 

ерекшеліктерін көрсету С) құрлықтық және су экожүйелерін қорғаудың құқықтық 

нормаларын  меңгеру Д) зерттеу нәтижелерімен зерттеу материалдарын пайдалана білу.  

 

 

Дублиндік дискрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Тағам өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігі 

Пән коды: TOEK 6306 

Кредит саны: 5  

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тургенова  О.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Тағам өнімдерінің 

экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғындардың салауатты тамақтануын, олардың 

қауіпсіздігін, адамға тағайындалатын тағамға сәйкес өнімнің тағамдық құндылығын ескеру 

қажеттігін туындатадыПәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Өнімнің сыртқы 

түріне, органолептикалық көрсеткіштері, қаптамасы, сапасы туралы тұтынушыға арналған 

ақпаратқа және өнімнің қолданылу бағытына үлкен мән беріледі. Тағам өнімдерінің 

қауіпсіздігі, азық – түлік қауіпсіздігі, халықаралық деңгейдегі тағамның экологиялық 

қауіпсіздігінің мәселесі, тағамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету критерилері және 

экологиялық қауіпсіздік, салауатты тамақтану саласындағы мемлекеттік саясаттың 

концепциясы, тағам компоненттерінің потенциалды қауіптілігі, тағамның генетикалық 

модификацияланған көздерінің қауіпсіздігі. 

Пререквизиттері: Құрлық және су экожүйелерін  қорғау 

Постреквизиттері: Дәстүрлі емес энергия көздері 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А.Тағам 

өнімдерінің қауіпсіздігін, тағам өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау әдістемесі мен гигиеналық 

нормалау қағидалары В.Тағам компоненттерінің потенциалды қауіптілігі туралы білімдерін 

тереңдету және жан – жақты кеңейту С. Тақырыптық дәрістерді,тапсырмаларды  дайындау 

және құру үшін әр түрлі ақпаратты пайдалану және қайта өзгерту D. Қарым-қатынас жүргізе 

білуі – төзімділік таныту, тағам өнімдері және экологиялық қауіпсіздік туралы білімдерін 

тереңдету  Е. Зерттеу нәтижелерімен зерттеу материалдарын пайдалана білу. 

 
Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Дәстүрлі емес энергия көздері  
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Пән коды:   DEEK 6307 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы:  Махамбетов М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Табиғаттағы  дәстүрлі емес энергия көздерін тиімді 

пайдалану және қоршаған ортаны қорғаумен және пайдаланумен, игерумен байланысты 

негізгі білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дәстүрлі емес энергия көздері және қоршаған ортаны қорғау 

ұғымының қалыптастыру, олардың және қызметін; табиғатты ұтымды пайдаланудың даму 

тарихын зерттеу, Қазақстан Республикасының және әлемнің  дәстүрлі емес энергия көздерін 

дамытудың мәселерін анықтау; ресурстарды және табиғатты қорғау тетіктері мен әдістерін 

зерттеу; аймақтық ерекшеліктерін пайдалана отырып, практикалық мәселелерді шешуде 

дағдыларын дамыту. 

         Пререквизиттері: Құрлық және су экожүйелерін  қорғау 

        Постреквизиттері: Қоршаған ортаны қорғау саласында цифрлық технологияларды қолдану 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Білу керек: Адамның өміріндегі  дәстүрлі емес 

энергияның мәнін, қоршаған ортаны қорғаудағы  дәстүрлі емес энергияның маңызын,  

дәстүрлі емес энергияның даму тарихын,  дәстүрлі емес энергияны алудың топтары және 

жіктелуі және оларды пайдалану, «адам-қоғам-табиғат», «адам-қоғам-қоршаған орта» қарым-

қатынастар жүйесінде  дәстүрлі емес энергияның алатын орнын, Қазақстан Республикасы 

мен әлемдегі  дәстүрлі емес энергияны қолданудың заманауи мәселелері (аспектілері, 

табиғатты қорғау ережелері, принциптері).В) Істей білу керек: Қоршаған ортадан  дәстүрлі 

емес энергияны алудың негізгі принциптерін оқып білу; дәстүрлі емес энергияны өндірудің 

жаңа технологияларын;дәстүрлі емес энергия көздерін дамыту мен қоршаған ортадағы 

өсімдіктер және жануарлар әлеміне әсерін анықтау;дәстүрлі емес энергия көздерін 

дамытудың заңдылықтар құрастыру; С).Табиғи ресурстарды пайдалану саласында дәстүрлі 

емес энергия көздерін дамытудың негізгі  себептерін анықтау және өзіндік қорытынды 

шығара білу; Д).Дағдылану  керек: дәстүрлі емес энергия көздерін дамытудың басым 

бағыттарын анықтау бойынша теориялық  және  практикалық  дағдылар; дәстүрлі емес 

энергияны алу мен табиғи ресурстарды  қорғау  жөніндегі  дағдылары  мен  арнайы  

міндеттерді  орнату; Е). Интернет жүйесінен  алынған  ақпараттарды  өңдеу, талдау; 

 

Модуль 4.2 – Өндірістегі экотехнология  
 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E)  

Пәннің атауы:    Құрлық және су экожүйесінің экологиясы  

Пән коды: КSEE 6305 
Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр: 3  

Бағдарлама авторы:  Тургенова О.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Құрлық және су экожүйесі   құрамына кіретін ағзалардың  биологиясы 

мен экологиясы туралы білімдерін  қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер үстіндегі және су экожүйелердің ұғымдары. Экожүйлердің 

негізгі түрлері: лотикалық және ленталдық, олардың сипаттауы. Су экожүйлердің (планктон, 

нейтон, нектон, бентос, перифиттер) негізгі өмірлік түрлері. Жер үстіндегі және су 

экожүйелердің жоғарғы мен төменгі экологиялық топтары . Құрылықтық және сулық 

экожүйелердің құрылымдық функционалдық ерекшеліктерін, олардың орнықтылығы мен 

динамикасын көрсету. 
Пререквизиттері: Қоршаған ортаны қорғау саласында цифрлық технологияларды қолдану 

        Постреквизиттері:  Азық – түлік өнімдерінің сапасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) білуі керек: жалпы экожүйелерінің құрылысы; 

экожүйелерге қоршаған ортаның негізгі факторларының әсері; құрылық және су 

экожүйелерінің экологиясына антропогендік іс-әрекеті; әр түрлі экожүйелерінің құрылысы 
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және қызметі  В) құрлықтық және су экожүйелерінің құрылымдық функционалдық 

ерекшеліктерін көрсету С) құрлықтық және су экожүйелерін қорғаудың құқықтық 

нормаларын  меңгеру Д) зерттеу нәтижелерімен зерттеу материалдарын пайдалана білу.  
 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:   Азық – түлік өнімдерінің сапасы 

Пән коды:  ATOS 6306   
Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3  

Бағдарлама авторы: Тургенова О.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Технологиялық процестерді жүргізуді ұйымдастыру және 

технологиялық тәртіптің қалыптасуын бақылау, технологиялық процестерін енгізуге қатысу және 

жаңа өнімдерді шығару, басқару шешімдерін қабылдау, тамақ өнімдерін стандарттау және 

сертификаттау жұмыстарын жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Қазіргі уақыттағы азық-түлік нарығының күйі, олардың сапасы 

мен тағамдық құндылығы, өндіру мен сақталу ерекшеліктері. Азық-түлік өнімдерін 

өндірудегі шикізаттардың, дайын өнімдердің сапасын арттыру мақсатындағы тәжрибелік 

зерттеулер жүргізу. қажетті саланың техникасы мен технологияларын; стандарттар мен 

техникалық жағдайларын; бизнес-жоспар құрастыру әдістемелері мен өндірісті ұйымдастыру 

негіздерін;  өндірістегі экологиялық проблемаларды білу. 
Пререквизиттері: Құрлық және су экожүйесінің экологиясы 

        Постреквизиттері: Жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия қондырғыларын жобалау 

және эксплуатациялау 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Шикізат пен дайын өнімнің негізгі сипаттамаларын 

және техникалық талаптарын; технологиялық процесс параметрлерін өлшеу тәсілдерін. В. 

Азық-түлік өнімдерін өндірудегі микробиологиялық, биологиялық, физикалық-химиялық 

және химиялық процестерді;С. Шикізат пен дайын өнімдегі компоненттерді анықтаудың 

заманауи тәсілдерін, негізгі тамақ өнімдерін талдау схемаларын; Д. Технологиялық 

процестер қарқындылығын бағалау сипаттамаларын және негізгі технологиялық процестерді 

жүргізу тәсілдерін;  басшылық шешімдерін қабылдау технологиясын және сұраным 

моделдерін зерттеу мен жабдықтау-өтім қызметтерін басқаруды;Е. Зерттеу нәтижелерімен 

зерттеу материалдарын пайдалана білу. 
 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E)  

Пәннің атауы: Жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия қондырғыларын жобалау және 

эксплуатациялау 
Пән коды: ZhDEEKZhE 6307 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин  Ү.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия қондырғыларын 

жобалау және эксплуатациялау технологиясы бойынша теориялық және практикалық 

білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия қондырғыларын 

жобалау және пайдалану арқылы   энергия  көздерін пайдалана  отырып  энергияны  алатын  

технологиялық  процестер  қарастырылған  күн энергиясы,  жел  энергиясы,  судың  

гидравликалық  энергиясы,  теңіз  ағындарының,  толқындарының  энергиясы,  теңіз  суының  

температуралық  градиентінің  энергиясы, өсімдіктер, жануарлар және тұрмыстық қалдықтар 

биомассасынан алынатын энергия. Жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия 

қондырғыларын жобалау және пайдаланудың экологиялы және экономикалық  аспектілері. 

Пререквизиттері: Азық – түлік өнімдерінің сапасы  

        Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Білу керек:  Жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия 

қондырғыларын жобалау және эксплуатациялаудың мәнін, маңызын,энергия қондырғыларын 

жобалау және  оларды пайдалану, Қазақстан Республикасы мен әлемдегі жаңартылатын және 

дәстүрлі емес энергия қондырғыларын жобалау және эксплуатациялаудың  заманауи 

мәселелері (аспектілері, табиғатты қорғау ережелері, принциптері).В) Істей білу керек: 

Қоршаған ортадан  дәстүрлі емес энергияны алудың негізгі принциптерін оқып білу; 

дәстүрлі емес энергия  алу қондырғыларын жобалаудың  жаңа технологияларын; С).Табиғи 

ресурстарды пайдалану саласында  энергия қондырғыларын жобалау және 

эксплуатациялауды  дамытудың негізгі  себептерін анықтау және өзіндік қорытынды шығара 

білу; Д) энергия қондырғыларын жобалауда теориялық  және  практикалық  дағдылар; 

жаңартылған  энергияны алу мен табиғи ресурстарды  қорғау  жөніндегі  дағдылары  мен  

арнайы  міндеттерді  орнату; Е). Интернет жүйесінен  алынған  ақпараттарды  өңдеу, 

талдау,теориялық білімді практикада қолдана білуге болашақ мамандарды  дағдыландыру.   
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7М07102 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

 

Цикл/ 

компон

ент 

Пән коды Пән атауы 
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ед
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Мұнай өнімдерінің химиялық технологиясы бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстар       

БП ТК GZUZh 5205 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау  1 5/5 

БП ТК OGC 5206 
Oil and gas chemistry (Мұнай және газ химиясы 

(ағылш.тілінде)) 
1 5/5 

БП ЖК 
KShOPTN 

5207 

Көмірсутекті шикізатты өңдеу процестерінің теориялық 

негіздері 
1 3/3 

КП ТК 
MGOOKOK 

5301 

Мұнай-газ өңдеу өнеркәсіптерінде қоршаған ортаны 

қорғау 
2 4/4 

2.2 Модуль. Органикалық заттар технологиясындағы физика және химия   

БП ТК OZTFH 5205 
Органикалық заттар технологиясының физикасы мен 

химиясы 
1 5/5 

БП ТК NTSMF 5206 New technologies for the synthesis of motor fuels  (Мотор 

отынын синтездеудің жаңа технологиялары 

(ағылш.тілінде)) 

1 5/5 

БП ЖК 
KShOPTN 

5207 

Көмірсутекті шикізатты өңдеу процестерінің теориялық 

негіздері  
1 3/3 

КП ТК 
OZHTKOK 

5301 

Органикалық заттардың химиялық технологиясында 

қоршаған ортаны қорғау 
2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Мұнай және газды өңдеу технологиясының ғылыми негіздері  

КП ЖК 
MOMHIT 

5302 

Мұнайөңдеу және мұнайхимияның инновациялық 

технологиялары 
2 5/5 

КП ТК 
MOFHTA 

5303 

Мұнай өңдеудегі физикалық-химиялық талдау әдістері 
2 5/5 

БП ТК TPOA 5208 Технологиялық пәндерді оқыту әдістемесі 2 5/5 

3.2  Модуль. Органикалық заттарды синтездеу технологиясының негіздері  

КП ЖК 
MOMHIT 

5302 

Мұнайөңдеу және мұнайхимияның инновациялық 

технологиялары 
2 5/5 

КП ТК ZTA 5303 Талдаудың жаңа әдістері 2 5/5 

БП ТК TPOAT 5208 
Технологиялық пәндерді оқыту әдістемесі мен 

технологиясы 
2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Мұнай өнімдерінің химиялық технологиясы бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстар       

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру 

Пән коды: GZUZh 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды ғылыми-зерттеу тәсілдерімен, БЗ-ды 

ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы тәсілдерімен таныстыру 
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Пәннің қысқаша мазмұны:спектроскопиялық зерттеу әдістері, оптикалық зерттеу әдістері, 

рефрактометрия, атом-спектрлік анализдер.  

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе  

Постреквизиттері: Мұнай өңдеудегі заманауи гидрокаталитикалық процестер, 

Органикалық синтездің негізгі жабдықтары мен қондырғылары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, В) кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; 

С) математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; D) адамдардың өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи 

төтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е) өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Oil and gas chemistry (Мұнай және газ химиясы (ағылш.тілінде)) 

Пән коды: OGC 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Redox reactions in the study of the structure of molecules 

(chemical, electronic, spatial); knowledge of the mechanisms and basic laws of different types of 

reactions, methods of obtaining the main classes of compounds and the dependence of their 

structure and properties, as well as how to protect against metal corrosion, biological oxidation, 

application. 

Пәннің қысқаша мазмұны: The discipline " Oil and gas chemistry " is one of the main subjects 

included in the cycle of basic disciplines studied by undergraduates of the educational program 

«Chemical technology of organic substances» – 7M072100. It is a theoretical discipline and is 

designed to introduce students to the main properties and composition of oil and gas, as well as the 

main methods and mechanisms of their production and processing in English. 

Пререквизиттері: Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry. 

Постреквизиттері: Innovative technologies of oil refining and petrochemistry, Technologies for 

processing natural energy and hydrocarbon raw materials 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) on the classification and nomenclature of organic 

compounds; on the main features of the properties of oil and gas, petroleum products, 

demonstrating the basic dialectical principle of the transition from quantity to quality; on the 

structure, structure, aggregate, phase and physical States of oil and gas; В) chemical formula and 

basic properties of organic compounds that make up oil and gas; methods for determining the 

chemical and component composition of oil and petroleum products; basic physical and chemical 

properties of oil, gas and oil components; С) Analyze physical and chemical analysis methods for 

determining the group of hydrocarbon, structural and group compositions of fractions; postorit and 

analyze various graphs and diagrams for determining the physical and chemical properties of oil 

and oil components;  Д) Determination of parameter values and measured values; determination of 

process conditions, parameters; Е) To sum up in describing chemical phenomena and the basic laws 

on General principles of physics; to evaluate the influence of different physico-chemical properties 

of petroleum and petroleum products for the operation of oil and nefteproduktov to draw 

conclusions on them. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көмірсутекті шикізатты өңдеу процестерінің теориялық негіздері 

Пән коды: KShOPTN 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 
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Бағдарлама авторы: аға оқытушы, т.ғ.к. Бузова О.В., аға оқытушы,  х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: көмірсутекті шикізатты өңдеу, органикалық заттарды өндіру 

мен  өңдеу технологиясы бойынша болашақ мамандардың арнайы дайындығын 

қалыптастыратын негізгі практикалық курс болып табылады. Пәннің мақсаты органикалық 

заттардың химиялық технологиясы аумағында негізгі ғылыми-техникалық проблемалар мен 

даму болашағын оқып-үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Мұнайды өңдеудің негізгі бағыттары және ғылыми негіздері. 

Мұнай көмірсутек шикізатын бөлу және алғашқы өңдеудің негізгі әдістері. Көмірсутекті 

шикізаттарды өңдеудің екіншілік процестері. Полимерлер негізіндегі пластикалық массалар. 

Полиэтилен. Полипропилен. Полиизобутилен. Полистирол. Поливинилхлорид (ПВХ). 

Политетрафторэтилен (фторпласт-4). Акрил қышқылдарының полимерлеуі. 

Поликонденсация реакцияларының жалпы ерекшеліктері.Феноло-альдегидті полимерлер. 

Полэтилентерефталат. Поликарбонаттар. Эпоксидті полимерлер. Стеклопластиктер. 

Полиамидтер. Полигексаметиленадипамид (полиамид-6,6; анид). 

ПолиуретандарТермопласттарды өңдеу. Қысыммен құю. Термопласттар экструзиясы. 

Біліктеу және каландрлеу. Реактопласттарды өңдеу Эластомерлерді өңдеу. Табиғи 

каучуктер. Синтетикалық каучуктер. Ингредиенттерді топтастыру. 

Пререквизиттері: Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары;  

органикалық заттар  технологиясының теориялық негіздері; органикалық заттардың химиясы 

мен физикасы; мұнай, газ және көмірдің химиясы мен физикасы;  

Постреквизиттері: Мұнай өңдеудегі заманауи гидрокаталитикалық процестер, 

Органикалық синтездің негізгі жабдықтары мен қондырғылары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В) 

математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; С) өз қызметінде нормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, өлшеу-

бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; D) қауіпсіздік техникасы мен өртке 

қауіпсіздігі техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; Е) цехта және қондырғыда 

өткізілетін азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларын; қондырғыда жұмыс істеудің қазіргі 

заманғы тәжірибелерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ өңдеу өнеркәсіптерінде қоршаған ортаны қорғау 

Пән коды: MGOOKOK 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды мұнай өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі еңбекті 

қорғау және қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен, мұнай өңдеу өнеркәсібінде 

жұмысшыларды қоршаған орта және өндірістік факторлардың әсерінен қорғаудың қазіргі 

заманғы тәсілдерімен, технологиялық жабдықтарға қойылатын талаптар мен олардың 

экологиялық қауіпсіздігіне қойылатын талаптармен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы өнеркәсібінде заттар мен 

материалдар улылығы мен олардыңжануы, өртқауіптілігі және қауіпті қасиеттері. Мұнай 

өңдеу өнеркәсібінде жұмысшыларды қоршаған орта және өндірістік факторлардың әсерінен 

қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері. Технологиялық жабдықтарға қойылатын талаптар мен 

олардың экологиялық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар. Өндірістік ғимараттарды жобалау 

негіздері.   

Пререквизиттері: Химия; физикалық химия; жалпы химиялық технология  

Постреквизиттері: Мұнай өңдеудегі заманауи гидрокаталитикалық процестер, Органикалық 

синтездің негізгі жабдықтары мен қондырғылары 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В) 

математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; С) өз қызметінде нормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, өлшеу-

бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; D) қауіпсіздік техникасы мен өртке 

қауіпсіздігі техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; Е) цехта және қондырғыда 

өткізілетін азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларын; қондырғыда жұмыс істеудің қазіргі 

заманғы тәжірибелерін білу. 

 

2.2 Модуль. Органикалық заттар технологиясындағы физика және химия 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Органикалық заттар технологиясының физикасы мен химиясы 

Пән коды: OZTFH 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, т.ғ.к. Бузова О.В., аға оқытушы,  х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге органикалық заттардың химиясы мен 

физикасының қазіргі дамыған бағыттарын оқытып, өнеркәсіптің әртүрлі салаларында оларды 

қолдана білуді үйретумен қатар жоғары молекулалық қосылыстардың (ЖМҚ), көмірсутектік 

материалдардың құрылысының негізгі ерекшеліктерін зерттеу, мұнай, газ, ҚЖҚ, пластмасса, 

композициялық материалдар және эластомерлер синтезі мен өңдеу технологиясының 

негізінде жатыр. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Органикалык қосылыстардың классификациясы мен 

номенклатурасын. Полимерлер, мұнай, газ өнімдері, ҚЖҚ қасиеттерінің негізгі 

ерекшеліктері. Жоғары молекулалы қосылыстарды алу процесстерінің негізгі әдістер мен 

заңдылықтары. Органикалық заттардың химиялық өзгерістері, физика-химиялық қасиеттері. 

Мұнай мен газ, ҚЖҚ, полимерлердің құрлысы, агрегаттық, фазалық, физикалық жағдайлары. 

Кристалдық және аморфты полимерлердің құрылысы. ҚЖҚ мен олардан алынатын 

өнімдердің құрамы мен қасиеттері. 

Пререквизиттері: Химия; органикалық химия; физикалық химия; мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Мұнай өңдеудегі заманауи гидрокаталитикалық процестер, 

Органикалық синтездің негізгі жабдықтары мен қондырғылары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, В) кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; 

С) математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; D) адамдардың өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи 

төтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е) 

өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

      Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

      Пәннің атауы: New technologies for the synthesis of motor fuels  (Мотор отынын         

      синтездеудің жаңа технологиялары (ағылш.тілінде)) 
      Пән коды: NTSMF 5206 

      Кредит саны: 5 

      Курс 1, семестр 1 

      Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Тастанова Л.К. 

      Курсты оқытудың мақсаты: The discipline "New technologies for the synthesis of motor     

      fuels"is one of the main disciplines included in the cycle of the main disciplines studied by     

      undergraduates of the educational program "Chemical technology of organic substances-7M07102".    

      It is a theoretical discipline and is intended to familiarize undergraduates with new technologies for   
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      the production of environmentally friendly motor fuels from natural gas, gas condensate, oil,    

      providing the production of hydrocarbon motor fuels that meet the Euro-3 and Euro-4 standards.  

      Пәннің қысқаша мазмұны: The discipline includes chemical and technological schemes of    

      energy - and resource-saving industrial processes for the production of high-octane environmentally    

      friendly motor fuels from natural gas, gas condensate, oil, material and thermal balances for     

      individual stages of the proposed scheme. The discipline trains specialists who know the set of    

      sections included in this program, is the main stage of a single system of continuous form of  

      chemical training. 

       Пререквизиттері: Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry. 

       Постреквизиттері: Innovative technologies of oil refining and petrochemistry, Technologies for     

       processing natural energy and hydrocarbon raw materials 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) notions about physical and chemical properties of oil and 

gas, physical and chemical properties of products of their processing; В) knowledge of the most 

important typical technological schemes of oil and gas processing; С) mastering the methods of 

determining the properties of raw materials and derived products of processing; Д) mastering the 

principles of engineering design of chemical and technological processes; Е) ability to carry out 

examination of chemical and technological productions of oil and gas processing 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Органикалық заттардың химиялық технологиясындағы қоршаған ортаны 

қорғау 

Пән коды: OZHTKOK 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы,  х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды мұнай өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі еңбекті 

қорғау және қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен, мұнай өңдеу өнеркәсібінде 

жұмысшыларды қоршаған орта және өндірістік факторлардың әсерінен қорғаудың қазіргі 

заманғы тәсілдерімен, технологиялық жабдықтарға қойылатын талаптар мен олардың 

экологиялық қауіпсіздігіне қойылатын талаптармен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы өнеркәсібінде заттар мен 

материалдар улылығы мен олардыңжануы, өртқауіптілігі және қауіпті қасиеттері. Мұнай 

өңдеу өнеркәсібінде жұмысшыларды қоршаған орта және өндірістік факторлардың әсерінен 

қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері. Технологиялық жабдықтарға қойылатын талаптар мен 

олардың экологиялық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар. Өндірістік ғимараттарды жобалау 

негіздері.   

Пререквизиттері: Химия; физикалық химия; жалпы химиялық технология  

Постреквизиттері: Мұнай өңдеудегі заманауи гидрокаталитикалық процестер, Органикалық 

синтездің негізгі жабдықтары мен қондырғылары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В) 

математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; С) өз қызметінде нормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, өлшеу-

бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу;  D) қауіпсіздік техникасы мен өртке 

қауіпсіздігі техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; Е) цехта және қондырғыда 

өткізілетін азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларын; қондырғыда жұмыс істеудің қазіргі 

заманғы тәжірибелерін білу. 

 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Мұнай және газды өңдеу технологиясының ғылыми негіздері 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E)  
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Пәннің атауы: Мұнай өңдеу және мұнайхимияның инновациялық технологиялары 

Пән коды: ITNN 5302 

Кредит саны: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарды мұнай өңдеу және мұнай химиясы 

инновациялық технологияларымен таныстырады 

Пәннің қысқаша мазмұны: мұнай өңдеу тереңдігін ұлғайту, алынатын мұнай өнімдерінің 

сапасын жақсарту проблемасын шешуге бағытталған көмірсутек шикізатын өңдеу 

технологиясында, мұнай өңдеу процестерінде инновациялық шешімдерді пайдалана отырып, 

мұнай өңдеу және мұнай химиясы технологиялары 

Пререквизиттері: Химия; физикалық химия; жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Органикалық заттар, мұнай, газ және көмірді өңдеудің арнайы 

технологиялары; деструктивті процестердің химиялық технологиясы; химиялық 

технологиялық процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:   А) технологияларды жетілдіру мәселелерін меңгерумен 

байланысты; В) көмірсутек шикізатын өңдеу технологиясындағы инновациялық шешімдерді 

пайдалана отырып мұнай өңдеу және мұнай химиясы ; с) магистранттарды мұнай өңдеу және 

мұнай химиясы инновациялық технологияларымен таныстырады; D) магистранттарда 

құзыреттілікті қалыптастырады; Е) мұнайды өңдеу тереңдігін арттыру, алынатын мұнай 

өнімдерінің сапасын жақсарту мәселелерін шешуге бағытталған мұнай өңдеу процестері. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай өңдеудегі физика-химиялық талдау әдістері 

Пән коды: MOFHTA 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы,  х.ғ.к. Апендина А.К., оқытушы, магистр Айкенова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: химия өндірісінің өнімдері мен шикізат сапасын бақылауды 

өткізудің мұнай өңдеудегі талдаудың физика-химиялық тәсілдері және оларды пайдалану 

мүмкіндіктері туралы негізгі түсініктер беру; олардың тәжірибеде қолданылу салаларын, 

әсіресе шикізат пен өнім сапасын бақылау процесінде көрсету; мұнайды зерттеудің физика-

химиялық тәсілдерінің маңыздылығын, артықшылықтарын және шектеулерін бағалау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Талданатын заттың құрамы мен құрылысын анықтауға, өлшеу 

нәтижелерін өңдеуге және талданатын заттың құрамы мен талдау объектісінің табиғатына  

сәйкес талдау әдісітері. Міндеттері көп компонентті объектіден талданатын затты (ион, 

элемент, қосылыс) бөліп алу шығарудың теориялық негіздері. Талдау әдістеріне сәйкес 

аналитикалық анықтауды практикалық орындаудың әдістемелік негіздері. Талдау 

нәтижелерінің қазіргі математикалық өңдеу әдістері.  

Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе  

Постреквизиттері: Мұнайхимиясы және мұнай өңдеу кәсіпорындарын жобалаудың 

заманауи аспектілері, (С1-С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, В) кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; 

С) математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; D) адамдардың өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи 

төтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е) өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Технологиялық пәндерді оқыту әдістемесі 
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Пән коды: TPOA 5208 

Кредит саны: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы,  х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: химиялық технология бойынша білім беру, педагогикалық 

дайындық, таным қабілетін, практикалық білік пен дағды қалыптастыру, ғылыми көзқарас 

негіздерін қалыптастыру. Ол оқытудың міндеттері арқылы жүзеге асады. Жоғары оқу 

орындарында химиялық технологиядан берілетін білімнің мазмұны химиялық технология 

ғылымының даму дәрежесін ескеріп, дидактикалық талаптарға сай таңдап алынады және 

химиялық технология ғылымының негізі деп аталады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: химиялық технология бойынша білім беру. Фазалар 

арасындағы еркін шекаралар (газ, бу-сұйық, сұйық-сұйық) жүйелердегі масса алмасудың 

негіздері. Абсорбция. Сұйықтарды айдау. Сұйықтық экстракция. Қатты дене және сұйық (газ 

немесе бу) арасындағы масса алмасу. Адсорбция. Кептіру. Қатты дене-сұйық жүйесіндегі еру 

және экстракциялау. Ерітінділер мен балқымалардың кристалдануы. Мембраналы процестер. 

Пререквизиттері: Педагогика. Менеджмент. Химия. Химия өндірістерінің негізгі 

процестері мен аппараттары 

Постреквизиттері: Мұнайхимиясы және мұнай өңдеу кәсіпорындарын жобалаудың 

заманауи аспектілері, (С1-С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, В) кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; 

С) математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; D) адамдардың өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи 

төтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е) 

өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

3.2  Модуль. Органикалық заттарды синтездеу технологиясының негіздері 

      Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

      Пәннің атауы: Талдаудың жаңа әдістері 
      Пән коды: TZhA 5303 

      Кредит саны: 5 

      Курс 1, семестр 2 

      Бағдарлама авторы: аға оқытушы,  х.ғ.к. Апендина А.К., оқытушы, магистр Айкенова Н.Е. 

      Курсты оқытудың мақсаты: химия өндірісінің өнімдері мен шикізат сапасын бақылауды    

      өткізудің талдаудың физика-химиялық тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері   

      туралы негізгі түсініктер беру; олардың тәжірибеде қолданылу салаларын, әсіресе шикізат  

      пен өнім сапасын бақылау процесінде көрсету; физика-химиялық тәсілдерінің    

      маңыздылығын, артықшылықтарын және шектеулерін бағалау. 

      Пәннің қысқаша мазмұны: Химиялық-технологиялық процестерді зерттеудің негізгі    

      ғылыми тәсілдерін – өтіп жатқан химиялық және фазалық түрленулер, жылу және зат алмасу    

      құбылысы, тепе-теңдік, күрделі әрекеттесуші жүйелердегі энергия мен массаның сақталуы   

      заңдылықтарына негізделген математикалық модельдеу және жүйелік анализді, химия  

      өндірісінің талдау және синтез тәсілдерін зерттейді. 

      Пререквизиттері: Химия; жалпы химиялық технология; мамандыққа кіріспе  

      Постреквизиттері: Мұнайхимиясы және мұнай өңдеу кәсіпорындарын жобалаудың    

      заманауи аспектілері, (С1-С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, В) кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; 

С) математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі;  Д) адамдардың өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи 
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төтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е) өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Технологиялық пәндерді оқыту әдістемесі мен технологиясы 

Пән коды: TPOAT 5208 

Кредит саны: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы,  х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: химиялық технология бойынша білім беру, педагогикалық 

дайындық, таным қабілетін, практикалық білік пен дағды қалыптастыру, ғылыми көзқарас 

негіздерін қалыптастыру. Ол оқытудың міндеттері арқылы жүзеге асады. Жоғары оқу 

орындарында химиялық технологиядан берілетін білімнің мазмұны химиялық технология 

ғылымының даму дәрежесін ескеріп, дидактикалық талаптарға сай таңдап алынады және 

химиялық технология ғылымының негізі деп аталады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: химиялық технология бойынша білім беру. Фазалар 

арасындағы еркін шекаралар (газ, бу-сұйық, сұйық-сұйық) жүйелердегі масса алмасудың 

негіздері. Абсорбция. Сұйықтарды айдау. Сұйықтық экстракция. Қатты дене және сұйық (газ 

немесе бу) арасындағы масса алмасу. Адсорбция. Кептіру. Қатты дене-сұйық жүйесіндегі еру 

және экстракциялау. Ерітінділер мен балқымалардың кристалдануы. Мембраналы процестер. 

Пререквизиттері: педагогика. Менеджмент. Химия. Химия өндірістерінің негізгі процестері 

мен аппараттары 

Постреквизиттері: Мұнайхимиясы және мұнай өңдеу кәсіпорындарын жобалаудың 

заманауи аспектілері, (С1-С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу технологиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, В) кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; 

С) математика, жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен 

тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; D) адамдардың өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи 

төтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е) 

өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 
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7М07102 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

       

      Қабылдау жылы: 2020ж. 
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Модуль 4.1. Мұнай және газды өңдеу технологиясы және кәсіпорындарды жобалау   

КП ЖК KOOT 6304 (С1 - С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік 

өңдеу  технологиясы 
3 5/5 

КП ТК MOZGP 6305 Мұнай өңдеудегі заманауи гидрокаталитикалық процестер 3 5/5 

КП ТК PPC 6306 Polymers and polymer composites (Полимерлер және 

полимерлік композитті материалдар (ағылш.тілінде)) 
3 5/5 

КП ТК MMOKZhZА 

6307 

Мұнайхимиясы және мұнай өңдеу кәсіпорындарын 

жобалаудың заманауи аспекттілері 
3 5/5 

Модуль 4.2.  Органикалық заттарды өңдеу технологиясы және қондырғылар жабдықтары  

КП ЖК KOOT 6304 (С1 - С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу  технологиясы 3 5/5 

КП ТК ZhZAZT 6305 Жуғыш заттар алудың заманауи технологиялары 3 5/5 

КП ТК PCBER 6306 

Polymer composites based on epoxy resins (Эпоксидті 

шайырлар негізіндегі полимерлік композитті материалдар 

(ағылш.тілінде)) 

3 5/5 

КП ТК OSNZhK 6307 
Органикалық синтездің негізгі жабдықтары мен 

қондырғылары 
3 5/5 

 

Модуль 4.1. Мұнай және газды өңдеу технологиясы  

және кәсіпорындарды жобалау 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Пәннің атауы:  (С1 - С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу  технологиясы 

Пән коды: KOOT 6304 
Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к. аға оқытушы Бузова О.В., х.ғ.к. доцент Сұлтамұратова З.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «(С1 - С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу  технологиясы» пәні 

көмірсутекті шикізатты өңдеу, органикалық заттарды өндіру мен  өңдеу технологиясы бойынша 

болашақ мамандардың арнайы дайындығын қалыптастыратын негізгі практикалық курс болып 

табылады. Пәннің мақсаты (С1 - С4) көмірсутектерді өнеркәсіптік өңдеу  технологиясы аумағында 

негізгі ғылыми-техникалық проблемалар мен даму болашағын оқып-үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көмірсутектерді (С1 – С4) өңдеудің негізгі бағыттары және ғылыми 

негіздері. Мұнай көмірсутек шикізатын бөлу және алғашқы өңдеудің негізгі әдістері. 

Көмірсутекті шикізаттарды өңдеудің екіншілік процестері. Полимерлер негізіндегі пластикалық 

массалар. Полиэтилен. Полипропилен. Полиизобутилен. Полистирол. Поливинилхлорид (ПВХ). 

Политетрафторэтилен (фторпласт-4). Акрил қышқылдарының полимерлеуі. Поликонденсация 

реакцияларының жалпы ерекшеліктері. Феноло-альдегидті полимерлер. Полэтилентерефталат. 

Поликарбонаттар. Эпоксидті полимерлер. Стеклопластиктер. Полиамидтер. 

Полигексаметиленадипамид (полиамид-6,6; анид). ПолиуретандарТермопласттарды өңдеу. 

Қысыммен құю. Термопласттар экструзиясы. Біліктеу және каландрлеу. Реактопласттарды өңдеу 

Эластомерлерді өңдеу. Табиғи каучуктер. Синтетикалық каучуктер. Ингредиенттерді 

топтастыру. 

Пререквизиттері: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Мұнай-газ өңдеу 

өнеркәсіптерінде қоршаған ортаны қорғау 
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Постреквизиттері: Докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын 

түсіну, кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В) математика, 

жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби 

мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; С) өз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, өлшеу-бақылау 

аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Д) қауіпсіздік техникасы мен өртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; Е) цехта және қондырғыда өткізілетін 

азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларын; қондырғыда жұмыс істеудің қазіргі заманғы 

тәжірибелерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Пәннің атауы: Мұнай өңдеудегі заманауи гидрокаталитикалық процестер 

Пән коды: MOZGP 6305 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л.К.,  х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты органикалық заттарды өңдеу технологиясын, 

соның ішінде каталикалық процестер технологиясын, жабдықтарын таныстыру және КЖ мен 

ДЖ орындауға қажетті жобалық есептеу тәсілдерін оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай және мұнай қалдықтарын терең каталитикалық өңдеу 

схемаларына талдау. Мұнай мен газды каталитикалық өңдеудің технологиялық жетілдіру 

сұрақтарын рационалды шешу. МӨЗ және органикалық заттар өңдеу қондырғыларын 

комбинирлеудегі тиімдішешімдерін қабылдау. Қазіргі заманғы отындық және шетелдік 

каталитикалық өңдеу процестерінің көрсеткіштерін салыстыру. Мұнай өңдеудегі химмотология 

және экология мәселелері көрсеткішін салыстыру.  

Пререквизиттері: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Мұнай-газ өңдеу 

өнеркәсіптерінде қоршаған ортаны қорғау 

Постреквизиттері: Докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) арнайы бөлімдерде мұнай, газ және қатты жанғыш қазба 

байлықтарды өңдеу технологиясынан;мұнай және мұнай өнімдерін химиялық және 

инструменттік зерттеу әдстерінен және олардың сапасын тексеруден;отын мен майлардың, 

арнайы мұнай өнімдерінін негізгі сипаттамасы мен тағайындалуынан, номенклатурасынан; 

технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді жобалау 

принциптерінен;шикізат пен өнім сапасынан, өндірістік тиімділігіне талаптардан түсінігі болуға 

В) технологиялық схемаларды құру принциптерін;мұнай мен мұнай өнімдері анализінің 

химиялық және физика-химиялық әдістерін және олардың сапасын бағалаудың химиялық және 

физика-химиялық әдістерін;шикізат пен өнім сапаларына, өндіріске қойылытын талаптарды 

білуге және қолдануға; С)  технологиялық жобалауды, есептеулерді жүргізуді;стандартты және 

қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды;тиімдітехнологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды дағдылануға. Д) адамдардың өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи төтенше 

жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е) өз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Пәннің атауы: Polymers and polymer composites (Полимерлер және полимерлік композитті 

материалдар (ағылш.тілінде)) 

Пән коды: PPC 6306 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Полимерлерді зерттеудің физика-химиялық әдістерінің мәні, 

тарихы және даму перспективалары, нақты объектілерді сандық талдау әдістері; физика-

химиялық зерттеулерді қолдану мүмкіндіктері; полимерлі материалдарды зерттеудің заманауи 

әдістері 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән полимерлер мен полимерлі композициялық материалдардың 

құрылымы, синтезі мен қасиеттерін зерттеу теориясы мен практикасын қарастырады, жұмыс 

жағдайларының полимерлі композиттердің қасиеттеріне әсерін зерттейді, полимерлі композитті 

материалдардың беріктігін болжау әдістемесін қарастырады. 

Пререквизиттері: Көмірсутекті шикізатты өңдеу процестерінің теориялық негіздері, Мұнай 

өңдеу және мұнайхимияның инновациялық технологиялары 

Постреквизиттері: Докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мұнай және мұнай өнімдерін химиялық және инструменттік 

зерттеу әдстерінен және олардың сапасын тексеруден; шикізат пен өнім сапасынан, өндірістік 

тиімділігіне талаптардан түсінігі болуға В) технологиялық схемаларды құру принциптерін; 

мұнай мен мұнай өнімдері анализінің химиялық және физика-химиялық әдістерін және олардың 

сапасын бағалаудың химиялық және физика-химиялық әдістерін; өндіріске қойылытын 

талаптарды білуге және қолдануға; С)  тиімді технологиялық, экономикалық, экологиялық 

шешімдерді қабылдауды дағдылануға. Д) адамдардың өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, 

мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи төтенше жағдайлар кезінде оларды 

қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е) өз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Пәннің атауы: Мұнай-химия және мұнай өңдеу кәсіпорындарын жобалаудың заманауи 

аспекттілері 

Пән коды: MMOKZhZА 6307 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: мұнай шикізатын өңдеудің қазіргі заманғы тәсілдері саласындағы 

білімді тереңдету және кеңейту, сондай-ақ мұнай өңдеудің маңызды проблемаларын, оның 

ішінде өнімдері қазіргі заманғы сапа талаптарына сай келетін ресурс үнемдейтін өндірістерді 

ұйымдастыру жөніндегі ғылыми-техникалық міндеттерді шешу үшін білімді қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Химиялық өнімдер өндіру тәсілін таңдаған кезде ғылыми 

негізделген тәсілдерді ұтымды танысу. Болжау мәселелері қаралады және кәсіпорынның 

дамуының нақтылы өнімнің, жобаланатын таңдау кезінде қолданыстағы өндірістердің, 

операциялардың реттілігі өндіру көлемін және оңтайландыру болып табылады. Техникалық 

жобалау қатысты қажетті мәліметтерді негізгі міндеттерді қарайды. 

Пререквизиттері: Oil and gas chemistry (Мұнай және газ химиясы (ағылш.тілінде)), Көмірсутекті 

шикізатты өңдеу процестерінің теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мұнай және мұнай өнімдерін химиялық және инструменттік 

зерттеу әдстерінен және олардың сапасын тексеруден; шикізат пен өнім сапасынан, өндірістік 

тиімділігіне талаптардан түсінігі болуға В) технологиялық схемаларды құру принциптерін; 

мұнай мен мұнай өнімдері анализінің химиялық және физика-химиялық әдістерін және олардың 

сапасын бағалаудың химиялық және физика-химиялық әдістерін; өндіріске қойылытын 

талаптарды білуге және қолдануға; С)  тиімді технологиялық, экономикалық, экологиялық 

шешімдерді қабылдауды дағдылануға. Д) адамдардың өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, 

мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи төтенше жағдайлар кезінде оларды 

қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е) өз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу 
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Модуль 4.2.  Органикалық заттарды өңдеу технологиясы және қондырғылар жабдықтары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Пәннің атауы: Жуғыш заттар алудың заманауи технологиялары 

Пән коды: ZhZAZT 6305 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л.К., х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жуғыш заттар алудың заманауи технологиялары әдістері мен 

теориялық негіздерін оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Газ тәрізді, сұйық және қатты түрдегі шикізаттарды дайындау мен 

өңдеудің ғылыми негіздері. Мұнай, газ және көмірді өңдеудің физика-химиялық, 

термодеструктивті, термототығу, каталитикалық процестердің теориялық негіздері. Негізгі 

органикалық синтезде қолданылатын процестердің теориялық негіздері.  

Пререквизиттері: Мұнай өңдеудегі физикалық-химиялық талдау әдістері, Мұнай өңдеу және 

мұнайхимияның инновациялық технологиялары 

Постреквизиттері: Докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын 

түсіну, В) кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С) математика, 

жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби 

мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі;  Д) адамдардың өмір қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің, мүмкін болатын апаттар, төтенше жағдайлар, табиғи төтенше жағдайлар кезінде оларды 

қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е) өз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Пәннің атауы: Polymer composites based on epoxy resins (Эпоксидті шайырлар негізіндегі 

полимерлік композитті материалдар (ағылш.тілінде)) 

Пән коды: PCBER 6306 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: құрылымдардың массасын азайту, композицияға және оның әр 

элементіне көп функциялы және жаңа қасиеттер беру, өндірістің энергия және материал 

шығынын азайту үшін композициялық идеяда материалдарды жасанды түрде жасау процестеріне 

тән шексіз мүмкіндіктерді көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән эпоксидті шайырлар мен эпоксидті композициялық 

материалдардың құрылымы мен қасиеттерін, оларды синтездеудің теориясы мен практикасын 

зерттейді, сондай-ақ қажетті қасиеттерге ие материалдарды жасау үшін негіз ретінде оларды 

түрлендіру әдістерін, эпоксидті композиттердің жұмыс жасау мерзімін болжау әдіснамасын 

зерттейді. 

Пререквизиттері: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Мұнай өңдеу және 

мұнайхимияның инновациялық технологиялары 

Постреквизиттері: Докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) материалдар мен наноқұрылымдардың физика-

химиясының негізгі ұғымдары мен заңдарын, берілген қасиеттері бар полимері бар 

наноматериалдарды жасауға бағытталған әртүрлі әдістерді меңгеруі; В) кәсіби қызметпен 

айналысуға жоғары уәждемесі болуы; с) нанокомпозициялардың қосылыстарының физика-

химиялық қасиеттерін анықтаудың, байланыстырғыштарды синтездеудің және арматуралайтын 

компоненттерін алудың эксперименттік әдістерін меңгеруі; Д) адам өмірінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің, оларды ықтимал авариялар, төтенше жағдайлар, табиғи төтенше жағдайлар 
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кезінде қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдану қабілеті; Е) өз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Пәннің атауы: Органикалық синтездің негізгі жабдықтары мен қондырғылары 

Пән коды: OSNZhK 6307 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы – аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: өндірістерін жобалау негіздерін,  технологиялық жабдықтар 

параметрлерін, функциональды, экономикалық және арнаулы талаптарды ескере отырып 

көмекші және тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін магистранттарға үйрету.    

Пәннің қысқаша мазмұны: органикалық заттар өндірістерінің классификациясы. Жылу масса 

алмасу құрылғылары. Жылуалмасу және буландыру аппараттары, оларды есептеу және таңдау.  

Кептіргіш қондырғылардың принципиалды схемалары. Кептіргіштерді салыстыру және таңдау. 

Пештер классификациясы. Айналмалы пештер. Шахталы пештер. Циклонды пештер. Қайнау 

қабатты пештер.   

Пререквизиттері: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Мұнай өңдеу және 

мұнайхимияның инновациялық технологиялары 

Постреквизиттері: Докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистранттың меңгеруге 

тиісті негізгі түсініктері, білімдері,  біліктіліктері және дағдылары: В) химиялық технологияда 

қолданылатын негізгі процестер мен аппараттар;  С) аппараттардың негізгі өлшемдерін есепетеу;  

Д) аппараттарды таңдау принциптерін; - жоба түрлерін; - жобалау міндеттері; - жобалаудағы 

және құрылыстағы нормативті құжаттар жүйесі; жабдық типін және оның конструкциялық 

материалын таңдауды; Е) аппараттар мен жабдықтардың негізгі бөлшектерін есептеуді; аппарат 

типін таңдауға; өндірістік ғимараттардың негізгі өлшемдерін анықтау.  
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